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Editorial
Neste mês destacamos a publicação do OE e das Grandes Opções
do Plano para 2018. É ainda merecedor de atenção a aprovação das
novas declarações Modelo 3 de IRS e, ainda, os novos Modelos 54 e
55 do IRC relativos a preços de transferência no âmbito da acção 13
dos BEPS, desenvolvida pela OCDE.

Actualidade Legislativa
Resolução do Conselho de Ministros n.º 189/2017,
DR n.º 234/2017, Série I de 2017-12-06
Aprova o Programa Internacionalizar.
http://data.dre.pt/eli/resolconsmin/189/2017/12/06/p/dre/pt/html

Portaria n.º 365/2017, DR n.º 235/2017,
Série I de 2017-12-07

Regulamenta o Serviço Público de Notificações Eletrónicas (SPNE)
associado à morada única digital, previsto no Decreto-Lei n.º 93/2017,
de 1 de agosto.
http://data.dre.pt/eli/port/365/2017/12/07/p/dre/pt/html

Resolução do Conselho de Ministros n.º 190-A/2017,
DR n.º 236/2017, 2º Supl, Série I de 11 de Dezembro

Aprova o Plano de Ação para a Economia Circular em Portugal. A
economia circular, preconizada no Programa do XXI Governo Constitucional, é um conceito estratégico que assenta na prevenção, redução, reutilização, recuperação e reciclagem de materiais e energia.
Substituindo o conceito de «fim-de-vida» da economia linear por novos fluxos circulares de reutilização, restauração e renovação, num
processo integrado, a economia circular é vista como um elemento-chave para promover a dissociação entre o crescimento económico
e o aumento no consumo de recursos, relação tradicionalmente vista
como inexorável.
http://data.dre.pt/eli/resolconsmin/190-a/2017/12/11/p/dre/pt/html

Portaria n.º 367/2017, DR n.º 236/2017,
Série I de 2017-12-11

Portaria que aprova a declaração e respetivas instruções de preenchimento, designado por «Comunicação da Identificação da Entidade
Declarante - Declaração Financeira e Fiscal por País» (Modelo 54),
para cumprimento da obrigação referida no n.º 4 do artigo 121.º-A do
Código do IRC, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442-B/88, de 30 de
novembro. Na sequência dos trabalhos desenvolvidos no âmbito da
Ação 13 do Plano contra a erosão da base tributável e a transferência
de lucros («Plano de Ação BEPS»), dos quais resultou um conjunto
de normas para a prestação de informações por parte dos grupos de
empresas multinacionais, o artigo 121.º-A do Código do IRC - entretanto alterado pela Lei n.º 98/2017, de 24 de agosto, que transpôs para
o ordenamento nacional a Diretiva (UE) 2016/881, do Conselho de 25
de maio de 2016, que disciplina a troca automática de informações
obrigatória sobre a declaração por país entre os Estados membros
da União Europeia - veio impor a obrigação das entidades-mãe finais,
ou as entidades-mãe de substituição de grupos multinacionais cujo
total de rendimentos seja igual ou superior a 750 milhões de euros, e
em determinadas situações as empresas constituintes destes grupos,
apresentarem uma declaração de informação financeira e fiscal por
país ou jurisdição fiscal.
http://data.dre.pt/eli/port/367/2017/12/11/p/dre/pt/html

Portaria n.º 368/2017, DR n.º 236/2017,
Série I de 2017-12-11

Define os procedimentos de comunicação à AT da identificação fiscal
dos prestadores de serviços de fornecimento de refeições escolares,
para efeitos da dedução à coleta do IRS das despesas referentes à alimentação em refeitório escolar, de alunos inscritos em qualquer grau de
ensino, nos termos previstos no n.º 1 do artigo 78.º-D do Código do IRS.
http://data.dre.pt/eli/port/368/2017/12/11/p/dre/pt/html

Aviso n.º 134/2017, DR n.º 236/2017,
Série I de 2017-12-11

Convenção sobre Segurança Social entre a República Portuguesa e a
República das Filipinas.
ELI: http://data.dre.pt/eli/av/134/2017/12/11/p/dre/pt/html

Decreto-Lei n.º 152-D/2017, DR n.º 236/2017,
2º Suplemento, Série I de 2017-12-11

Unifica o regime da gestão de fluxos específicos de resíduos sujeitos
ao princípio da responsabilidade alargada do produtor, transpondo as
Diretivas n.os 2015/720/UE, 2016/774/UE e 2017/2096/UE.
http://data.dre.pt/eli/dec-lei/152-d/2017/12/11/p/dre/pt/html

Aviso n.º 143/2017, DR n.º 239/2017,
Série I de 2017-12-14

Protocolo que altera a Convenção entre Portugal e a França para Evitar a Dupla Tributação e estabelecer regras de assistência administrativa recíproca em matéria de impostos sobre o rendimento (assinada
em Paris, a 14 de janeiro de 1971), assinado em Lisboa, a 25 de agosto de 2016.
http://data.dre.pt/eli/av/143/2017/12/14/p/dre/pt/html

Lei n.º 110/2017, DR n.º 240/2017, Série I de 2017-12-15

Cria benefícios fiscais para entidades de gestão florestal, alterando o
Estatuto dos Benefícios Fiscais e o Regulamento Emolumentar dos
Registos e Notariado.
http://data.dre.pt/eli/lei/110/2017/12/15/p/dre/pt/html

Portaria n.º 379/2017, DR n.º 242/2017,
Série I de 2017-12-19

Portaria que fixa o valor médio de construção por metro quadrado,
para efeitos do artigo 39.º do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis, a vigorar no ano de 2018.
http://data.dre.pt/eli/port/379/2017/12/19/p/dre/pt/html

Portaria n.º 380/2017, DR n.º 242/2017,
Série I de 2017-12-19

Regula a tramitação eletrónica dos processos nos tribunais administrativos de círculo, nos tribunais tributários, nos tribunais centrais administrativos e no Supremo Tribunal Administrativo.
http://data.dre.pt/eli/port/380/2017/12/19/p/dre/pt/html

Decreto do Presidente da República n.º 155-A/2017,
DR n.º 244/2017, 1º Suplemento, Série I de 2017-12-21
Ratifica o Acordo Económico e Comercial Global entre o Canadá, por
um lado, e a União Europeia e os seus Estados-Membros, por outro,
assinado em 30 de outubro de 2016, em Bruxelas.
http://data.dre.pt/eli/decpresrep/155-a/2017/12/21/p/dre/pt/html

Portaria n.º 383-A/2017, DR n.º 244/2017,
2º Suplemento, Série I de 2017-12-21

Portaria que aprova a Declaração Financeira e Fiscal por País, juntamente com o respetivo anexo I, correspondente ao Modelo 55 e respetivas instruções de preenchimento, e anexo II, correspondente ao
documento sobre as características, estrutura e esquema de validações «CbC-schema-XML».
http://data.dre.pt/eli/port/383-a/2017/12/21/p/dre/pt/html

Portaria n.º 383-B/2017, DR n.º 244/2017,
2º Suplemento, Série I de 2017-12-21

Portaria que aprova a lista das jurisdições participantes a que se refere o n.º 4 do artigo 2.º da Lei n.º 98/2017, de 24 de agosto de 2017,
ou seja, na sequência dos trabalhos desenvolvidos pela Organização
para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), foi publicado em 19 de julho de 2013, o Plano de ação contra a erosão da
base tributável e a transferência de lucros («Plano de Ação BEPS»),
cujos relatórios finais foram aprovados em 5 de outubro de 2015, pelos Ministros das Finanças do G20. Do trabalho realizado no âmbito da ação 13 resultou um conjunto de orientações para a prestação
de informações por parte dos grupos de empresas multinacionais, as
quais foram acolhidas no ordenamento jurídico através do artigo 121.ºA do Código do IRC. Posteriormente, a Diretiva (UE) 2016/881, do
Conselho, de 25 de maio de 2016, veio disciplinar a troca automática de informações obrigatória sobre a declaração por país entre os
Estados-Membros da União Europeia, tendo sido transposta para o
ordenamento jurídico nacional através dos artigos 121.º-A e 121.º-B
do Código do IRC, impondo a obrigação de as entidades-mãe finais
ou as entidades-mãe de substituição de grupos multinacionais, cujo
total de rendimentos seja igual ou superior a 750 milhões de euros, e
em determinadas situações as empresas constituintes destes grupos,
apresentarem uma declaração de informação financeira e fiscal por
país ou jurisdição fiscal. Nos termos do n.º 4 do artigo 2.º da Lei n.º
98/2017, de 24 de agosto, a lista das jurisdições participantes deve
constar em portaria aprovada pelo membro do governo responsável
da área das finanças.
http://data.dre.pt/eli/port/383-b/2017/12/21/p/dre/pt/html

Aviso do Banco de Portugal n.º 8/2017
– DR, 2.ª Série, n.º 244, Parte E, de 21-12-2017

Altera o Aviso n.º 2/2016, publicado no DR, 2.ª série, n.º 64, Parte E,
de 01-04-2016, que regulamentou o reporte de informação financeira,
em base individual, para fins de supervisão, estatísticos e de análise
de riscos macroprudenciais, a apresentar ao Banco de Portugal.
https://www.bportugal.pt/sites/default/files/anexos/cartas-circulares/288196711_4.docx.pdf

Decreto Regulamentar n.º 11/2017, DR n.º 248/2017,
Série I de 2017-12-28

Estabelece os limites máximos das perdas por imparidade e outras
correções dedutíveis para efeitos do apuramento do lucro tributável
em imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas, no que respeita às entidades sujeitas à supervisão do Banco de Portugal, a determinação dos montantes anuais das perdas por imparidade em ativos
dedutíveis, em especial nos créditos, apresenta especificidades que
justificam a previsão de normas próprias. A possibilidade de fixação
de regras sobre esta matéria por decreto regulamentar, consagrada
no n.º 1 do artigo 28.º-C do Código do Imposto sobre o Rendimento
das Pessoas Coletivas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442-B/88, de 30
de novembro, permite a adaptação do enquadramento fiscal da dedutibilidade das referidas perdas ao teor dos Avisos, Instruções e Cartas-Circulares emitidos pelo Banco de Portugal. O Decreto Regulamentar
n.º 5/2016, de 18 de novembro, determinou que, para o período de
tributação de 2016, se mantivesse o regime fiscal das imparidades
que tinha vigorado em 2015. Ora, com a entrada em vigor do Aviso
do Banco de Portugal n.º 5/2015 (Aviso n.º 5/2015), que neste âmbito
sucedeu ao Aviso n.º 3/95, foi alterado o quadro normativo contabilístico aplicável às entidades sujeitas à supervisão do Banco de Portugal
para efeitos da preparação das demonstrações financeiras individuais
- em particular, no que respeita ao apuramento das perdas por imparidade para risco de crédito -, não tendo ocorrido posteriormente qualquer modificação do enquadramento fiscal aplicável. Neste contexto,
o presente decreto regulamentar visa reproduzir o regime fiscal que
vigorava em 31 de dezembro de 2016, prolongando, para 2017, o regime fiscal das perdas por imparidade para risco de crédito aplicável em
2016 e nos anos anteriores. Desta forma, é prorrogado, para efeitos
fiscais, o enquadramento que decorre do Aviso n.º 3/95. Em 2018 será
consagrado um regime fiscal definitivo quanto a esta matéria.
http://data.dre.pt/eli/decregul/11/2017/12/28/p/dre/pt/html

Decreto-Lei n.º 156/2017, DR n.º 248/2017,
Série I de 2017-12-28

Fixa o valor da retribuição mínima mensal garantida para 2018, em
(euro) 580.
http://data.dre.pt/eli/dec-lei/156/2017/12/28/p/dre/pt/html

Aviso do Banco de Portugal n.º 9/2017
– DR, 2.ª Série, n.º 249, Parte E, de 29-12-2017

Regulamenta os deveres a observar pelas instituições de crédito relativamente à divulgação das condições legalmente estabelecidas para
que pessoas singulares possam aceder e beneficiar do sistema de
acesso aos serviços mínimos bancários. Revoga o Aviso n.º 2/2015,
publicado no DR, 2.ª Série, n.º 189, Parte E, de 28-09-2015.
https://www.bportugal.pt/sites/default/files/aviso9-2017.pdf

Portaria n.º 385-H/2017, DR n.º 249/2017,
2º Suplemento, Série I de 2017-12-29

Portaria que aprova os novos modelos de impressos destinados ao
cumprimento da obrigação declarativa prevista no n.º 1 do artigo 57.º
do Código do IRS e respetivas instruções de preenchimento a vigorar
no ano de 2018 (declaração Modelo 3 do IRS).
http://data.dre.pt/eli/port/385-h/2017/12/29/p/dre/pt/html

Lei n.º 113/2017, DR n.º 249/2017, Série I de 2017-12-29
Grandes Opções do Plano para 2018.
http://data.dre.pt/eli/lei/113/2017/12/29/p/dre/pt/html

Lei n.º 114/2017, DR n.º 249/2017, Série I de 2017-12-29

Orçamento do Estado para 2018.
http://data.dre.pt/eli/lei/114/2017/12/29/p/dre/pt/html

Doutrina Administrativa e Informações Vinculativas
Despacho nº. 201/2017-XXI-A – 22/12

Prorrogação do prazo previsto no n.º 3 do artigo 121.º-A do CIRC, com
referência ao período fiscal de 2016, ou seja “a entidade-mãe final de
um grupo de empresas multinacionais que seja residente em território português, ou qualquer outra entidade declarante, nos termos do
presente artigo, deve apresentar uma declaração por país no que diz
respeito ao seu período contabilístico anual no prazo de 12 meses a
contar do último dia do período de relato do grupo multinacional de
empresas”.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/Despacho_SEAF_201_2017_XXI_A.pdf

EBF – artigo 19.º

Transmissibilidade de benefícios fiscais – Criação de Emprego
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_
vinculativas/rendimento/circ/Documents/FD_EBF_850_2013.pdf

CIMI – artigo 135.º-A, n.º 4

Adicional ao IMI – Casas do Povo – possibilidade de equiparação a
cooperativas de habitação e construção.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_
vinculativas/patrimonio/cimi/Documents/IVE_12461_ART_135_A.pdf

EBF – artigo 46.º

Data relevante para aferir da verificação do pressuposto atinente ao
valor patrimonial tributário para o reconhecimento da isenção prevista
no n.º 1 do artigo 46.º do EBF e possibilidade da sua cessação após
o reconhecimento.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_
vinculativas/patrimonio/cimi/Documents/IVE_5784_EBF_ART46.pdf

EBF – artigo 46.º

Cessação da isenção de Imposto Municipal sobre Imóveis prevista no
n.º 1 do art.º 46.º do EBF motivada pela alteração do domicílio fiscal
de um dos comproprietários.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_
vinculativas/patrimonio/cimi/Documents/IVE_4996_EBF_ART46.pdf

EBF – artigo 46.º

Reconhecimento da isenção para habitação própria e permanente por
haver descida do VPT do prédio em momento posterior ao da sua
aquisição.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_
vinculativas/patrimonio/cimi/Documents/IVE_12934_EBF_ART46.pdf

EBF – artigo 45.º, n.º 1

Isenção de IMI prevista no n.º 1 do artigo 45.º do EBF - prédios urbanos objeto de reabilitação urbana.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_
vinculativas/patrimonio/cimi/Documents/IVE_6643_EBF_ART45.pdf

EBF – artigos 45.º e 71.º

Prédios urbanos objeto de ações de reabilitação.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_vinculativas/patrimonio/cimi/Documents/IMI_IVE_4130_
ART45_71EBF.pdf

Decreto-lei n.º 287/2003, de 12 de novembro, Portaria
n.º 358-A/2013, de 12 de dezembro – artigo 15.º-N

Prédios urbanos arrendados.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_
vinculativas/patrimonio/cimi/Documents/IMI_IVE_6432.pdf

CIMI – artigo 44.º, n.º 1

Implicações da constituição da propriedade horizontal no coeficiente
de vetustez.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_
vinculativas/patrimonio/cimi/Documents/IVE_6618_CIMI_ART44.pdf

CIMI – artigo 8.º, n.º 2

Sujeito passivo de IMI em caso de direito de superfície.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_
vinculativas/patrimonio/cimi/Documents/IMI_IVE_3056.pdf

EBF e CIMI – artigo 46.º do EBF e 130.º do CIMI

Reclamação da matriz – Produção de efeitos – Reconhecimento da
isenção – Habitação própria e permanente – Redução do VPT do prédio em momento posterior ao da sua aquisição.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_
vinculativas/patrimonio/cimi/Documents/IVE_12978_EBF_ART46_
CIMI_ART130.pdf

CIMI – artigos 2.º; 13.º

Alteração da área de fração autónoma por ocupação de parte comum
de prédio em propriedade horizontal.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_
vinculativas/patrimonio/cimi/Documents/IVE_12820_IMI_ART2_13.pdf

EBF e CIMT – artigos 66.º-A e 22.º n.º3

Cooperativas - Isenção de IMT.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_
vinculativas/patrimonio/cimt/Documents/IMT_IV_12467.pdf

CIMT – artigo 45.º

Acordo revogatório e anulação proporcional.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_
vinculativas/patrimonio/cimt/Documents/IMT_IV_11732.pdf

CIVA – artigo 6.º

Localização de operações - Prestações serviços de transporte rodoviário de mercadorias em viaturas pesadas na EU.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_
vinculativas/despesa/civa/Documents/INFOMACAO_12339.pdf

CIVA – artigo 3.º, n.º 4, e art. 4.º n.º 5

Transmissão da universalidade de um património empresarial - Ativos envolvidos, locação de imóveis em vigor, certificados de renúncia,
bem como as demais obrigações acessórias que podem advir da operação envolvente.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_
vinculativas/despesa/civa/Documents/INFOMACAO_12350.pdf

CIVA – artigo 2.º n.º 2

Taxas -Taxa SIRCA – DL 33/2017 – Na cadeia intermédia entre o produtor agrícola e o matadouro, a taxa SIRCA não configura a contraprestação de qualquer operação sujeita a IVA, pelo que sobre a mesma não incide IVA.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_
vinculativas/despesa/civa/Documents/INFOMACAO_12371.pdf

CIVA – artigos 18º; 19º; 20º; 21º

Direito à dedução – Taxas - Viatura ligeira de passageiros de 7 lugares
- Passeios turísticos, transporte de passageiros - Serviços de transporte de turistas.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_
vinculativas/despesa/civa/Documents/INFOMACAO_12380.pdf

CIVA - verba 2.23 da lista I anexa ao CIVA

Taxas – Reabilitação Urbana - Empreitada de reabilitação urbana a
realizar num imóvel – Condições de aplicação da verba 2.23 da lista I
anexa ao CIVA.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_
vinculativas/despesa/civa/Documents/INFOMACAO_12402.pdf

CIVA – artigo 2.º, n.º 2

Taxa SIRCA - DL n.º 33/2017 - As prestações de serviços subjacentes
à taxa SIRCA estão enquadradas no âmbito dos poderes de autoridade da DGAV, não incidindo IVA sobre o valor desta taxa.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_
vinculativas/despesa/civa/Documents/INFOMACAO_12418.pdf

CIVA – artigos 1º, 2º, 4º, 6º, 16º e 18º

Associação sem fins lucrativos - Organização profissional – Operações realizadas com eventos, tais como congressos, seminários e atividades similares.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_
vinculativas/despesa/civa/Documents/INFOMACAO_12429.pdf

CIVA - verba 2.23 da Lista I anexa ao CIVA

Taxas - Reabilitação urbana - Para efeitos de aplicação da verba 2.23
da Lista I anexa ao CIVA, deve o sujeito passivo possuir elementos
que comprovem que a obra se encontra em conformidade com as
disposições do DL. n.º 307/2009, de 23/10.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_
vinculativas/despesa/civa/Documents/INFOMACAO_12432.pdf

CIVA – artigo 6.º

Localização de operações - Prestações de serviços de transportes de
passageiros (doentes), de táxi, efetuado de Portugal para Espanha e
vice-versa, cujo adquirente dos serviços é um sujeito passivo espanhol, com o NIF validado no VIES.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_
vinculativas/despesa/civa/Documents/INFOMACAO_12513.pdf

CIVA – artigo 2º, nº 2

Taxas – Taxa SIRCA – DL 33/2017 – Na cadeia intermédia entre o
produtor agrícola e o matadouro, a taxa SIRCA não configura a contraprestação de qualquer operação sujeita a IVA, pelo que sobre a
mesma não incide IVA.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_
vinculativas/despesa/civa/Documents/INFOMACAO_12623.pdf

CIVA. DL 199/96, de 18/10 - DL 199/96, de 18/10 – artigos 3º e 4º
Regime dos bens em 2ª mão – Viaturas usadas, adquiridas noutros
EM’s – Determinação do valor tributável e o ISV suportado pela aquisição e legalização dessas viaturas.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_
vinculativas/despesa/civa/Documents/INFOMACAO_12673.pdf

CIVA. RITI - al. a) do n.º 1 do art.1.º e 3.º, n.ºs 1 e 3 do
artigo 17.º, todos do RITI
AICB’s – Viaturas usadas, adquiridas noutros EM’s – O valor tributável
de uma aquisição intracomunitária de viaturas usadas inclui o ISV, ainda que não liquidado simultaneamente.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_
vinculativas/despesa/civa/Documents/INFOMACAO_12674.pdf

CIVA – artigo 19º e 20º

Faturas – Remetidas pelos fornecedores via mensagem eletrónica
com ficheiro PDF.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_
vinculativas/despesa/civa/Documents/INFOMACAO_12676.pdf

CIVA - al. b) do n.º 5 do art. 36.º

Permuta – conceito de destino diferente da revenda.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_
vinculativas/patrimonio/cimt/Documents/IMT_IVE_12857.pdf

Faturas – Devem conter a quantidade e denominação usual dos bens
transmitidos ou dos serviços prestados, com especificação dos elementos necessários à determinação da taxa aplicável.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_
vinculativas/despesa/civa/Documents/INFORMACAO_12257.pdf

CIMT – artigo 17.º, n.º 1

CIVA – artigo 5º e 6º do DL 147/2003, de 11/7

CIMT – artigos 7.º e 11.º

Consequências da celebração de um contrato de arrendamento (destinado a serviços) no logradouro de um imóvel adquirido para habitação própria e permanente.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_
vinculativas/patrimonio/cimt/Documents/IMT_IV_12295.pdf

RBC – DT – Quando o software não permite a emissão de guias de
transporte (DT) cujo cliente tenha NIF não nacional e o local de expedição e destino seja o território nacional.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_
vinculativas/despesa/civa/Documents/INFORMACAO_12284.pdf

CIMT – artigo 2.º, n.º 2, al. b) do CIMT

CIVA – artigos 2º, 4º, 6º do DL 147/2003, de 11/7

CIS - Verba 17.3.4 da Tabela Geral do Imposto do Selo
(TGIS)

CIVA - al. i) do n.º 1 do art.2.º; al. c) do n.º 1 do art.18.º

Valor tributável num contrato de cedência da posição contratual e em
posterior contrato de compra e venda.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_
vinculativas/patrimonio/cimt/Documents/IMT_IV_12151.pdf

Isenção Imposto do Selo - Decreto-Lei n.º 20/86, de 13/02 e Decreto-Lei n.º 1/87, de 03/01.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_
vinculativas/patrimonio/selo/Documents/IS_IVE_10848.pdf

CIS – artigo 1.º e Verba 27.1 da Tabela Geral do Imposto do Selo (TGIS)
Cessão de estabelecimento comercial.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_
vinculativas/patrimonio/selo/Documents/IS_IVE_10998.pdf

CIS – artigos 1.º, 4.º e 26.º

Obrigações sem cotação.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_
vinculativas/patrimonio/selo/Documents/IS_IV_11719.pdf

CIS e LGT – artigo 36.º, n.º 2, da LGT

Representação legal para efeitos de liquidação e pagamento do Imposto do Selo sobre as Transmissões Gratuitas.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_
vinculativas/patrimonio/selo/Documents/IS_IV_11464.pdf

CIS- Alínea o) do n.º 1 do artigo 7.º do CIS

Iniciativa Joint European Support for Sustainable Investment in City
Areas - Isenção de imposto do selo ao capital e juros referentes à denominada Tranche JESSICA.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_
vinculativas/patrimonio/selo/Documents/IS_IVE_11503.pdf

CIS – artigo 1.º, n.º 3, al. h)

Tributação de trusts.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_
vinculativas/patrimonio/selo/Documents/IS_IV_10878.pdf

CIS – artigo 1.º, n.º 3, al. h) e 2.º, n.º 2, al. b)

Liquidação de trusts.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_
vinculativas/patrimonio/selo/Documents/IS_IV_10795.pdf

CIS – artigo 1.º, n.º 3, al. h, art.º 2.º, n.º 2, al. b)
e art. 4.º, n.º 4, al. e)

Tributação de valores distribuídos em resultado da liquidação de uma
estrutura fiduciária.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_
vinculativas/patrimonio/selo/Documents/IS_IV_11883.pdf

CIS – verba 17.1 da Tabela Geral do Imposto do Selo
(TGIS)
Abertura de Crédito – Enquadramento na verba 17.1 da TGIS.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_
vinculativas/patrimonio/selo/Documents/IS_IVE_12149.pdf

CIVA – artigo 12º.

Operações imobiliárias – Aquisição do imóvel - Contratos de arrendamento com renúncia - “As renúncias à isenção validamente exercidas
ao abrigo do DL 241/86, de 20/8, continuam a produzir efeitos enquanto vigorarem os contratos respetivos, (...)”.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_
vinculativas/despesa/civa/Documents/INFOMACAO_8025.pdf

CIVA - n.º 7 do art. 3.º do CIVA, e da Portaria n.º 497/2008

Amostras - Produtos oferecidos, iguais aos comercializados, não podem ser considerados “amostras” para efeitos de IVA.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_
vinculativas/despesa/civa/Documents/INFOMACAO_12016.pdf

CIVA – artigo 2º, nº 2

Taxas - Taxa SIRCA – DL 33/2017 - A taxa SIRCA não integra o valor
tributável da prestação de serviços de abate emitida apelo matadouro
ao apresentante dos animais, não havendo liquidação de imposto sobre a mesma.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_
vinculativas/despesa/civa/Documents/INFOMACAO_12057.pdf

CIVA – artigo 2.º, n.º 2

Taxa SIRCA - DL n.º 33/2017, de 2017, não configura a contraprestação de qualquer operação sujeita a IVA, pelo que a taxa não é sujeita
a IVA.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_
vinculativas/despesa/civa/Documents/INFOMACAO_12105.pdf

CIVA e RBT - n.º 4, do art.3.º; n.º 7 do art.5.º; n.º 2 do
artigo 7.º; todos do RBC

RBC – DT – Responsabilidade pelas infrações, na emissão do documento de transporte, pelo documento comprovativo da natureza e
quantidade dos bens e na exibição do doc.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_
vinculativas/despesa/civa/Documents/INFOMACAO_12160.pdf

RBC – DT - Documentos de transporte que devem acompanhar as
mercadorias que são expedidas para as Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_
vinculativas/despesa/civa/Documents/INFORMACAO_12303.pdf

Enquadramento – Bens resultantes da reciclagem de resíduos materiais plásticos, por processos que envolvem a triagem, lavagem, trituração, extrusão e peletização (transformação em “pellets”, grânulos)
dos mesmos.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_
vinculativas/despesa/civa/Documents/INFORMACAO_12315.pdf

CIVA - al. c) do n.º 1 do art.18.º

AICB’s – Aquisição de moedas comemorativas para revenda.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_
vinculativas/despesa/civa/Documents/INFORMACAO_12405.pdf

CIVA – artigos 19º, 20º e 21º

Direito à dedução – Aquisição e transformação de viatura de turismo
transformada em veiculo GPL.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_
vinculativas/despesa/civa/Documents/INFORMACAO_12417.pdf

CIVA – artigo 19.º

Direito à dedução – Aquisição de viatura automóvel – Quando o valor
de aquisição excede o plafond máximo que foi fixado pelo adquirente,
o valor adicional que excede aquele plafond é suportado pelo colaborador que vai utilizar o bem. O somatório destas 2 componentes é o
valor de aquisição.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_
vinculativas/despesa/civa/Documents/INFORMACAO_12456.pdf

CIVA – artigos 1º, 4º, 18º

Enquadramento - Residências para estudantes, com cedência do espaço totalmente mobilado e equipado e ainda associada a uma série
de prestações de serviços, nomeadamente, receção e segurança, televisão, internet,......
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_
vinculativas/despesa/civa/Documents/INFORMACAO_12475.pdf

CIVA – al. j) do n.º 1 do art. 2.º

Inversão do sujeito passivo – Serviços de construção civil.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_
vinculativas/despesa/civa/Documents/INFORMACAO_12593.pdf

CIVA – artigo 4.º

Prestações de Serviços - Contrato de cedência de espaço.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_
vinculativas/despesa/civa/Documents/INFORMACAO_12611.pdf

CIVA - verba 5, da Lista I anexa ao CIVA

Taxas – Arrendatária ou cessionária, que celebra contratos, tendo em
vista a gestão de solos e exploração dos recursos florestais (atividade
silvícola), tais como; arrendamento florestal simples (sem eucaliptal
instalado para florestação), arrendamento com eucaliptal instalado
para reflorestação, entre outros.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_
vinculativas/despesa/civa/Documents/INFORMACAO_12653.pdf

CIVA - verba 1.6.4 da Lista I anexa ao CIVA

Taxas – Comercialização de “Goji” (fruta), no estado natural ou desidratado.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_
vinculativas/despesa/civa/Documents/INFORMACAO_12690.pdf

CIVA – artigos 1º, 4º, 6º, do DL 147/2003, de 11/7

RBC – DT – Fatura global.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_
vinculativas/despesa/civa/Documents/INFORMACAO_12691.pdf

CIVA - al. c) do n.º 1 do art.18.º

Taxas – Transmissão de óleos alimentares usados.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_
vinculativas/despesa/civa/Documents/INFORMACAO_12728.pdf

CIVA – artigo 18.º, n.º 1

Taxas – Comercialização de dispositivo médico, Xarope .....BABY.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_
vinculativas/despesa/civa/Documents/INFORMACAO_12739.pdf

CIVA – artigos 14º; 7º

TICB’s – O sujeito passivo tem de estar registado para efeitos de IVA
no Estado-Membro de chegada ou destino dos bens, ou que aí tenha
nomeado representante.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_
vinculativas/despesa/civa/Documents/INFORMACAO_12746.pdf

CIVA - al. c) do n.º 1 do art.18.º

Taxas - “Água Purificada”.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_
vinculativas/despesa/civa/Documents/INFORMACAO_12760.pdf

Ofício Circulado n.º 30196/2017 - 05/12

IVA - Atividade hoteleira. Revogação do Ofício-Circulado n.º 102697,
de 4 de junho de 1991.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/instrucoes_administrativas/Documents/Oficio_Circulado_30196_2017.pdf

Jurisprudência
Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo,
no Processo n.º 0309/17, de 20-12-2017

Descritores: COIMA; INSOLVÊNCIA; SOCIEDADE COMERCIAL
Sumário:
Constituindo a declaração de insolvência um dos fundamentos da dissolução das sociedades e equivalendo, para efeitos
fiscais, essa dissolução à morte do infractor, de harmonia com o disposto nos arts. 61º e 62º do RGIT e art. 176º, nº 2, al. a) do CPPT,
daí decorre a extinção da obrigação do pagamento de coimas e da
execução fiscal instaurada tendente à sua cobrança coerciva.
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/8093
4afa8f1893ea80258210003512ed?OpenDocument

Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo,
no Processo n.º 01097/17, de 20-12-2017

Descritores: PARQUE EÓLICO; PRÉDIO URBANO
Sumário: Nos termos do artigo 2º do CIMI os elementos constituintes
e partes componentes de um parque eólico não podem, de per si, ser
considerados como prédios urbanos da espécie “outros”.
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/52f9
b592a9eec6b1802582100035ba7f?OpenDocument

copyright ©

Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo,
no Processo n.º 0303/17, de 13-12-2017

Descritores: IRS; SEGURO DE VIDA; PRÉMIO DE SEGURO; PRÉMIO PAGO PELA ENTIDADE PATRONAL
Sumário: Nos termos do ponto 3 da alínea b) do n.º 3 do art. 2.º do
CIRS (na redacção vigente ao tempo), as importâncias despendidas
pela entidade patronal com a constituição a favor dos seus trabalhadores de seguros de vida, se estes forem objecto de resgate antecipado pelos beneficiários são considerados rendimentos do trabalho
dependente sujeitos a tributação (categoria A) ainda que os beneficiários, à data do resgate antecipado, reúnam os requisitos legais para
passarem à situação de reforma ou se encontrem, efectivamente,
nessa situação.
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/f77c8
3845c34f725802581fb00411cbc?OpenDocument
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Agenda Fiscal
Até ao dia 10

janeiro 2018
Segurança Social

IRS

Declaração de Remunerações (AT)
As Entidades devedoras de rendimentos do trabalho dependente
devem, por transmissão eletrónica de dados, apresentar a Declaração Mensal de Remunerações - AT.

IVA

Declaração Periódica
Periodicidade MENSAL
Envio por transmissão eletrónica de dados da declaração periódica relativa a novembro de 2017.
(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 15
IRS

Modelo 11
Entrega pelos Notários, Conservadores, Secretários Judiciais, Secretários Técnicos de Justiça e entidades e profissionais com competência para autenticar documentos particulares que titulem atos
ou contratos sujeitos a registo predial ou que intervenham nas operações 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, através da declaração modelo 11, por transmissão eletrónica de dados.

Até ao dia 22
Diversos
FCT/FGCT
As entidades empregadoras aderentes com trabalhadores abrangidos por este regime, devem emitir o documento de pagamento
das entregas previstas na Lei n.º 70/2013, de 30 de agosto, relativo
ao mês anterior, na página www.fundoscompensacao.pt e proceder ao respetivo pagamento.
Retenções de IRS e IRC e Imposto do Selo liquidado
As entidades que, no mês findo, fizeram a retenção do imposto
incidente sobre rendimentos (de trabalho, empresariais e profissionais, de capitais, prediais, de pensões, de incrementos patrimoniais) pagos 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 declaração 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 através do «Home
Banking» dos bancos aderentes.

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

Até ao dia 31
Imposto do Selo

Requerentes da Suspensão de Processos de Liquidação
Os requerentes da suspensão de processos de liquidação do imposto com fundamento em litígios judiciais pendentes, devem, se
os litígios ainda durarem, apresentar na repartição de finanças
competente, novas certidões do estado das causas.

IRS
Declarações modelos 45, 46 e 47
Até ao final do mês de janeiro, devem ser apresentadas as declarações modelos 45, 46 e 47 (comunicação de despesas de saúde,
comunicação de despesas de formação e de educação e comunicação de encargos com lares, respetivamente) pelos estabelecimentos públicos de saúde, instituições de ensino público e instituições de apoio social públicas, bem como pelas entidades privadas
que exercem estas atividades, dispensadas da emissão de fatura,
fatura-recibo ou recibo, cujos montantes são considerados dedutíveis para efeitos dos artigos 78.º-C, 78.º-D e 84.º do CIRS.
Declaração Modelo 37
Para efeitos do n.º 1 do art.º 127.º do cirs, as instituições de crédito, cooperativas de habitação, empresas de locação financeira,
empresas de seguros e empresas gestoras dos fundos e de outros
regimes complementares referidos nos artigos 16.º, 17.º e 21.º do
ebf, incluindo as associações mutualistas e instituições sem fins
lucrativos que prestem cuidados de saúde, e as demais entidades
que possam comparticipar em despesas de saúde, devem entregar (por transmissão eletronica de dados) a declaração Modelo 37.
Declaração de Rendas
Os senhorios que estejam dispensados e que não tenham optado
pela emissão do recibo eletrónico de rendas, devem apresentar
em suporte de papel ou por transmissão eletrónica de dados, a
declaração modelo 44, referente ao ano anterior.
Esta declaração deve também ser apresentada pelas entidades
dispensadas da obrigação de emissão de fatura, a que se refere o
artigo 78.º-E do CIRS.

IRS/IRC

Declaração Modelo 10
Os sujeitos passivos de IRC e de IRS devem entregar à AT, até ao
final do mês de janeiro, a declaração modelo 10 referente aos rendimentos disponibilizados no ano anterior e respetivas retenções
(exceto trabalho dependente), de acordo com o n.º 1, alínea c),
subalínea ii) do art.º 119.º do CIRS.
A apresentação desta declaração deve ser feita via internet, sendo
permitida a entrega em suporte de papel para os sujeitos passivos de IRS que não tenham auferido rendimentos empresariais ou
profissionais, mas estejam obrigados a efetuar retenção na fonte e
não tenham optado pela entrega da DMR.

IRS

IUC

Comprovativo dos Rendimentos, Retenções e Deduções
Entrega, pelos devedores de rendimentos obrigados à retenção total
ou parcial de imposto, aos sujeitos passivos, de documento comprovativo das importâncias pagas no ano anterior, do imposto retido na
fonte e das deduções a que eventualmente tenha havido lugar.

IVA

Registo atualizado
Entrega, pelas entidades que suportem encargos, preços ou vantagens económicas referidas no n.º 4 do artigo 24.º do CIRS, aos
sujeitos passivos, de cópia do registo atualizado, na parte que lhes
diga respeito.
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.

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
sujeitos passivos sedeados noutro estado membro, devem enviar
por transmissão eletrónica de dados esta declaração, relativa ao
4.º TRIMESTRE (outubro a dezembro) de 2017.
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 realizado operações intracomunitárias ou assimiladas e/ou prestações de serviços a sujeitos passivos sedeados noutro estado membro, devem enviar por transmissão eletrónica de dados esta declaração relativa ao mês anterior.
Comunicação de Faturas
Os sujeitos passivos de IVA devem comunicar à AT, por transmissão eletrónica de dados, os elementos das faturas emitidas no
mês anterior.
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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.

Declaração de Alterações
Entrega da declaração de alterações pelos sujeitos passivos que
estando no regime de isenção do art.º 53.º do CIVA, tenham no ano
anterior ultrapassado os limites nele estabelecidos, bem como pelos abrangidos pelo regime dos pequenos retalhistas e que tenham
ultrapassado, em 2017, o volume de compras aí estabelecido.
Comunicação dos inventários
As pessoas, singulares ou coletivas, que tenham sede, estabelecimento estável ou domicílio fiscal em território português, que
disponham de contabilidade organizada, tendo obtido um volume
de negócios igual ou superior a 100.000,00 € no exercício anterior
e estejam obrigadas à elaboração de inventário, devem comunicar
à AT, até ao dia 31 de janeiro, por transmissão eletrónica de dados,
o inventário respeitante ao último dia do exercício anterior, através
de ficheiro com as características e estrutura definidas pela Portaria n.º 2/2015, de 6 de janeiro.
Regime Forfetário dos Produtores Agrícolas
Os produtores agrícolas enquadrados no regime normal que, reunindo as condições para beneficiar do regime especial de isenção, pretendam optar pelo Regime Forfetário dos Produtores Agrícolas, devem apresentar uma declaração de alterações até ao final de janeiro.

Notas
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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