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Decreto-Lei n.º 98/2015, de 2 de junho de 2015

jurisprudência
Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo
n.º956/2013, De 17 De Junho 2015

A Lei n.º 66 -B/2012, de 31 de dezembro (Lei do Orçamento do Estado para 2013), estabeleceu novas regras para a regularização do
Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) associado a créditos de
cobrança duvidosa e a créditos incobráveis, previstas nos artigos 78.º
-A a 78.º -D do Código do IVA e aplicáveis, nos termos do disposto no
n.º 7 do artigo 198.º da referida Lei, aos créditos vencidos a partir de
1 de janeiro de 2013. Nos termos dos n.os 1 e 10 do artigo 78.º -B do
Código do IVA, a regularização, a favor do sujeito passivo, do imposto
associado a créditos considerados de cobrança duvidosa nos termos
da alínea a) do n.º 2 do artigo 78.º - A do Código do IVA é efetuada
mediante pedido de autorização prévia a apresentar por via eletrónica, nos termos dos procedimentos e através dos modelos aprovados
para o efeito, por portaria do membro do Governo responsável pela
área das finanças. Define o procedimento para apresentação do pedido de autorização prévia a que se refere o n.º 1 do artigo 78.º-B do
Código do IVA e aprova o modelo a utilizar para o efeito e respetivas
instruções de preenchimento.
https://dre.pt/application/file/67416080

Assunto: Pro-rata/IVA/Locação Finanaceira
Conselheiro Relator: Francisco Rothes
“De acordo com o decidido pelo TJUE no processo n.º C-183/13, por
acórdão de 10 de Julho de 2014, os Estados-Membros podem obrigar um banco que exerce, nomeadamente, actividades de locação
financeira a incluir, no numerador e no denominador da fracção que
serve para estabelecer um único e mesmo pro rata de dedução para
todos os seus bens e serviços de utilização mista, apenas a parte
das rendas pagas pelos clientes (e já não a parte correspondente
à amortização do capital), no âmbito dos seus contratos de locação
financeira, que corresponde aos juros, quando a utilização desses
bens e serviços seja sobretudo determinada pelo financiamento e
pela gestão desses contratos, o que incumbe ao órgão jurisdicional
de reenvio verificar. Em face da interpretação fornecida pelo Tribunal
de Justiça sobre a questão, deve ser considerada a necessidade de
apurar se nas operações de locação financeira, como as que estão
em causa nos presentes autos, que podem implicar a utilização de
certos bens ou serviços de utilização mista, como edifícios, consumo
de electricidade ou certos serviços transversais, essa utilização é sobretudo determinada pelo financiamento e pela gestão dos contratos
de locação financeira celebrados com os seus clientes, e não pela
disponibilização dos bens dados em locação. Considerando que não
foi fixada pela primeira instância a matéria de facto pertinente para a
discussão deste aspecto jurídico 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”.
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/70f9
d62924a394a080257e6d002f4f58?OpenDocument

Lei n.º 51/2015, de 8 de junho

Acórdão do TCA-SUL n.º8534 de 17 de junho 2015

O presente decreto -lei transpõe para a ordem jurídica interna a Diretiva n.º 2013/34/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26
de junho de 2013, relativa às demonstrações financeiras anuais, às
demonstrações financeiras consolidadas e aos relatórios conexos
de certas formas de empresas, que altera a Diretiva n.º 2006/43/CE
do Parlamento Europeu e do Conselho, e revoga as Diretivas n.os
78/660/CEE e 83/349/CEE do Conselho.
https://dre.pt/application/file/67361214

Portaria n.º 172/2015, de 5 de junho

Aprova um regime excecional de regularização de dívidas resultantes
do não pagamento de taxas de portagem e coimas associadas, por
utilização de infraestrutura rodoviária, e procede à oitava alteração à
Lei n.º 25/2006, de 30 de junho.
https://dre.pt/application/file/67416087

Portaria n.º 176-A/2015, de 12 de junho

Terceira alteração à Portaria n.º 121/2011, de 30 de março, que regulamenta e estabelece as condições de aplicação da contribuição
sobre o setor bancário.
https://dre.pt/application/file/67477946

Decreto Regulamentar Regional n.º 12/2015/A,
de 23 de junho

Primeira alteração ao Decreto Regulamentar Regional n.º 9/2014/A,
de 27 de junho, que regulamenta o regime dos benefícios fiscais contratuais, condicionados e temporários, suscetíveis de concessão ao
abrigo do disposto no artigo 9.º do Decreto Legislativo Regional n.º
2/99/A, de 20 de janeiro, que adapta o sistema fiscal nacional à Região Autónoma dos Açores.
https://dre.pt/application/file/67541963

JUSTIÇA

Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 264/2015,
de 8 de junho de 2015

Declara a inconstitucionalidade, com força obrigatória geral, da norma
constante do artigo 857.º, n.º 1, do Código de Processo Civil, aprovado
pela Lei n.º 41/2013, de 26 de junho, quando interpretada «no sentido de
limitar os fundamentos de oposição à execução instaurada com base
em requerimentos de injunção à qual foi aposta a fórmula executória».
https://dre.pt/application/file/67416089

Lei n.º 53/2015, de 11 de junho de 2015

A presente lei estabelece o regime jurídico da constituição e funcionamento das sociedades de profissionais que estejam sujeitas a associações públicas profissionais.
https://dre.pt/application/file/67448991

ECONOMIA

Lei n.º 41/2015, de 3 de junho de 2015

A presente lei estabelece o regime jurídico aplicável ao exercício da atividade da construção, em conformidade com o estabelecido no Decreto-Lei n.º 92/2010, de 26 de julho, que transpôs a Diretiva n.º 2006/123/
CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de dezembro de
2006, relativa aos serviços no mercado interno. Quanto ao âmbito de
aplicação, a presente lei aplica-se a pessoas singulares e coletivas
que executem obras públicas ou particulares em território nacional.
https://dre.pt/application/file/67374770

internacional
Regulamento (eu) 2015/848, de 20 de maio

Assunto: Insolvências
O presente regulamento permite que o processo de insolvência principal seja aberto no Estado-Membro em que se situa o centro dos
interesses principais do devedor. Esse processo tem alcance universal e visa abarcar todo o património do devedor. Para proteger
a diversidade dos interesses, o presente regulamento permite que
os processos secundários de insolvência eventualmente instaurados
corram paralelamente ao processo principal de insolvência. Pode-se
instaurar um processo secundário de insolvência no Estado-Membro
em que o devedor tenha um estabelecimento. Os efeitos dos processos secundários de insolvência limitar-se-ão aos ativos situados no
território desse Estado. A necessidade de manter a unidade dentro
da União é garantida por normas imperativas de coordenação com o
processo principal de insolvência.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ
.L_.2015.141.01.0019.01.POR

doutrina administrativa e informações vinculativas
Circular n.º 6/2015 - 17/06

Regime de tributação dos Organismos de Investimento Coletivo (OIC).
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/2891A2DE-0ABE4535-942B-C75C99981287/0/Circular_6_2015.pdf

Circular n.º 7/2015 - 17/06

Tabelas de Retenção na Fonte sobre Rendimentos do Trabalho Dependente e Pensões - Região Autónoma dos Açores.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/216C73B2-378A4626-9B68-F6DAB907B5F6/0/Circular_7_2015.pdf

Ofício-circulado n.º 90021/2015 – Cobrança

Pagamento de retenções na fonte de IRS/IRC e Imposto do Selo –
alterações de códigos.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/321FA705-3E3D48D4-ACA3-CC8776205814/0/Oficio_Circulado_90021.pdf

Oficio-circulado 30.171/2015 - 30/06

IVA - Alteração das taxas aplicáveis às operações que se consideram
efetuadas na região autónoma dos Açores.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/BDD23D40-60644140-8A4C-CA7DC6A84AA3/0/Oficio_Circulado_30171.pdf

CIVA – artigo 9.º

Operações realizadas por ACE’s – Extensão a novas entidades que,
podem não praticar exclusivamente operações isentas ou não sujeitas
a IVA ou apresentar uma percentagem de dedução superior a 10%.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/50D726D7-7F854CEC-A231-1B4A0253EC9E/0/Informacao_8502.pdf

Assunto: Encargos de Promoção do IRC –
– Indispensabilidade do Custo
Desembargador/Relator: Joaquim Condesso
“Para o conceito fiscal de custo vale a definição constante do aludido artº.23, do C.I.R.C., a qual, depois de nos transmitir, de uma
forma ampla, a noção de custos ou perdas como englobando todas
as despesas efectuadas pela empresa que, comprovadamente, sejam indispensáveis para a realização dos proveitos ou para a manutenção da fonte produtiva, procede a uma enumeração meramente
exemplificativa de várias despesas deste tipo. Estamos perante um
conceito de custo que se pode considerar comum ao balanço fiscal e
ao balanço comercial. A definição fiscal de custo, como conceito mais
amplo do que sejam os custos de produção e de aquisição, parte de
uma perspectiva ampla de actividade e de necessidade da empresa, assim estabelecendo uma conexão objectiva entre a actividade
desta e as despesas que, inevitavelmente, daqui decorrerão. E fá-lo
com uma finalidade claramente fiscal, a qual consiste em distinguir
entre custos que podem ser aceites para fins fiscais e que, por isso,
vão influenciar o cálculo do lucro tributável e os que não podem ser
aceites para tal efeito. Os custos ou perdas da empresa constituem,
portanto, os elementos negativos da conta de resultados, os quais
são dedutíveis do ponto de vista fiscal quando, estando devidamente
comprovados, forem indispensáveis para a realização dos proveitos
ou para a manutenção da fonte produtiva da empresa em causa. A
ausência de qualquer destes requisitos implica a não consideração
dos referidos elementos como custos, assim devendo os respectivos
montantes ser adicionados ao resultado contabilístico. O requisito da
indispensabilidade de um custo tem sido jurisprudencialmente interpretado como um conceito indeterminado de necessário preenchimento casuístico, em resultado de uma análise de perspectiva económica-empresarial, na percepção de uma relação de causalidade
económica entre a assunção de um encargo e a sua realização no interesse da empresa, atento o objecto societário do ente comercial em
causa, sendo vedadas à A. Fiscal actuações que coloquem em crise
o princípio da liberdade de gestão e de autonomia da vontade do sujeito passivo. Não obstante, se a A. Fiscal duvidar fundadamente da
inserção no interesse societário de determinada despesa, impende
sobre o contribuinte o ónus de prova de que tal operação se insere
no respectivo escopo societário. É entendimento da jurisprudência e
doutrina que a A. Fiscal não pode avaliar a indispensabilidade dos
custos à luz de critérios incidentes sobre a oportunidade e mérito da
despesa. Um custo é indispensável quando se relacione com a actividade da empresa, sendo que os custos estranhos à actividade da
empresa serão apenas aqueles em que não seja possível descortinar
qualquer nexo causal com os proveitos ou ganhos (ou com o rendimento, na expressão actual do código - cfr.artº.23, nº.1, do C.I.R.C.),
explicado em termos de normalidade, necessidade, congruência e
racionalidade económica. O P.O.C. não conceptualizava as despesas de representação, pelo que, para a sua relevação contabilística,
tem sido considerado o conceito previsto no C.I.R.C. Assim, o artº.41,
nº.3, do referido diploma, prescrevia que se consideravam despesas
de representação, nomeadamente, os encargos suportados com
recepções, refeições, viagens, passeios e espectáculos oferecidos
no país ou no estrangeiro a clientes ou a fornecedores ou ainda a
quaisquer outras pessoas ou entidades. Actualmente para o conceito
de despesas de representação deve atender-se ao artº.81, nº.7, do
C.I.R.C. (cfr. anteriormente o artº.4, nº.6, do dec.lei 192/90, de 9/6),
devem considerar-se como abarcando tal conceito, nomeadamente,
os encargos suportados com recepções, refeições, viagens, passeios e espectáculos oferecidos, no país ou no estrangeiro, a clientes
ou a fornecedores ou ainda a quaisquer outras pessoas ou entidades.
A tributação autónoma das despesas de representação está actualmente incluída no artº.81, nº.3, do C.I.R.C., sendo a taxa de 20%.
A sujeição a tributação autónoma de tais gastos implica que cada
acto de despesa se considere um facto tributário autónomo, a que o
contribuinte fica sujeito, venha ou não a ter rendimento tributável em
I.R.C. no fim do período contabilístico respectivo. Por último, refira-se que apenas são dedutíveis como despesas de representação os
custos devidamente documentados e escriturados, assim devendo
satisfazer o requisito de indispensabilidade previsto no citado artº.23,
do C.I.R.C. para que sejam como tal considerados. Se do exame da
factualidade provada se conclui que estamos perante despesas que
se destinam, não a representar a sociedade impugnante onde esta
não se encontra presente (portanto, fora da sua actividade principal),
mas a assegurar o normal desenvolvimento do seu objecto social,
dentro do circuito económico onde este naturalmente se manifesta,
não se pode qualificar tais custos como despesas de representação,
mas antes como custos inerentes ao normal desenvolvimento da actividade principal da sociedade impugnante/recorrida, de acordo com
a definição do mesmo constante do nº.4 do probatório (comércio por
grosso de produtos farmacêuticos), assim devendo enquadrar-se no
artº.23, nº.1, al.b), do C.I.R.C., enquanto despesas de publicidade.
http://www.dgsi.pt/jtca.nsf/170589492546a7fb802575c3004c6d7d/25a
64559e9bdf6d580257e44003e2bac?OpenDocument

Acórdão do TCA-SUL N.º6182 de 23 de abril de 2015

Assunto: Princípio da Irrepetibilidade das Inspecções
Desembargador/Relator: Cristina Flora
“O art. 63.º, n.º 3 da LGT (que corresponde ao actual n.º 4) consagra o
princípio da irrepetibilidade do procedimento de fiscalização. A tutela
visada por aquela norma é a segurança jurídica e a estabilidade da relação fiscal. A proibição sancionada naquele preceito legal encontra-se circunscrita ao procedimento externo de fiscalização (por oposição ao procedimento interno) aferindo-se a natureza (formal) externa
ou interna do procedimento de acordo com a classificação constante
nas alíneas a) e b) do art. 13.º do RCPIT. O art. 63.º, n.º 3 da LGT diz
respeito à classificação do procedimento quanto ao “lugar” (art. 13.º
do RCPIT), independentemente da sua classificação quanto ao “fim”
(art. 12.º do RCPIT), “âmbito e extensão” (art. 14.º do RCPIT).
http://www.dgsi.pt/jtca.nsf/170589492546a7fb802575c3004c6d7d/1d8
c0680c0d02b2b80257e3600503fc0?OpenDocument

CIVA – artigo 36.º

Faturação – Emissão e conteúdo na língua nacional.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/C826DD15-8EB3-4BBF-A3DC-6051AD5304F9/0/Informacao_8617.pdf
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Até ao dia 10
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 maio.
• 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 maio, 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

Estados Membro, no trimestre anterior, quando tais operações sejam aí localizadas nos termos do art.o 6.o do CIVA e o montante
das transmissões intracomunitárias a incluir não tenha excedido €
50.000 no trimestre em curso ou em qualquer um dos 4 trimestres
anteriores.
• Entrega, por transmissão eletrónica de dados ou junto de qualquer serviço de finanças, do pedido de compensação forfetária pelos sujeitos passivos de imposto que optaram pelo regime previsto
nos artigos 59.o A a 59.oE do CIVA, relativamente às operações
nele abrangidas e efetuadas no 1.o semestre de 2015.
• 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 noutros Estados
Membro, no mês anterior, quando tais operações sejam aí localizadas, nos termos do art.o 6.o do CIVA.

Até ao dia 27
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

IRC

Entrega da Informação Empresarial Simplificada IES / Declaração
Anual, por transmissão eletrónica de dados, pelos sujeitos passivos de IRC, cujo período de tributação seja coincidente com o ano
civil, com os correspondentes anexos.

SELO

Entrega, por transmissão eletrónica de dados, do anexo Q que
integra a Informação Empresarial Simplificada IES / Declaração
Anual pelos Sujeitos Passivos do Imposto do Selo.

IVA

IRC

• Entrega da Declaração Modelo 40, por transmissão eletrónica de
dados, pelas instituições de crédito e sociedades financeiras, relativamente ao valor dos fluxos de pagamentos efetuados, no ano
civil anterior, através de cartões de crédito e de débito por sujeitos
passivos que aufiram rendimentos sujeitos a IRC.
• Primeiro 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.

Entrega da Informação Empresarial Simplificada IES / Declaração
Anual, por transmissão eletrónica de dados, pelos sujeitos passivos de IRS, que disponham ou devam dispor de contabilidade
organizada, ou de IRC, com os anexos a que legalmente estejam
obrigados.

SELO

IRS

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.

• 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.
• Entrega da Informação Empresarial Simplificada  IES / Declaração Anual, por transmissão eletrónica de dados, pelos sujeitos
passivos de IRS, que disponham ou devam dispor de contabilidade
organizada, com os correspondentes anexos.

IMI

Entrega, por transmissão eletrónica de dados, por parte das entidades fornecedoras de água, energia e do serviço fixo de telefones, dos contratos celebrados com os seus clientes, bem como as
suas alterações, que se tenham verificado no trimestre anterior.

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:
• 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;
• 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;
• Cópia das escrituras ou documentos particulares autenticados de
divisões de coisa comum e de partilhas de que façam parte bens
imóveis.

Até ao dia 20
IRC

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

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).
Primeiro 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 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 do regime normal trimestral
que tenham efetuado transmissões intracomunitárias de bens e/
ou prestações de serviços a sujeitos passivos registados noutros
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Pagamento da 2.a prestação do Imposto do Selo previsto na verba
28 da Tabela Geral, referente ao ano anterior, quando o seu montante seja superior a € 500,00.

IVA

IRS

• Entrega da Declaração Modelo 31, por transmissão eletrónica
de dados, pelas entidades devedoras dos rendimentos sujeitos a
retenção na fonte a taxas liberatórias cujos titulares beneficiem de
isenção, dispensa de retenção ou redução de taxa e sejam residentes em território português.
• Entrega da Declaração Modelo 33, por transmissão eletrónica
de dados, pelas entidades registadoras ou depositárias de valores
mobiliários.
• Entrega da Declaração Modelo 34, por transmissão eletrónica de
dados, pelas entidades emitentes de valores mobiliários sujeitos a
registo ou depósito em Portugal.
• Entrega da Declaração Modelo 38, por transmissão eletrónica de
dados, por instituições de crédito e sociedades financeiras relativamente às transferências transfronteiras que tenham como destinatário entidades localizadas em país, território ou região com
regime de tributação privilegiada mais favorável, com exceção das
efetuadas por pessoas coletivas de direito público.
• Entrega da Declaração Modelo 40, por transmissão eletrónica de
dados, pelas instituições de crédito e sociedades financeiras, relativamente ao valor dos fluxos de pagamentos efetuados, no ano
civil anterior, através de cartões de crédito e de débito por sujeitos
passivos que aufiram rendimentos da categoria B de IRS.

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.
Pagamento da 2.a prestação do Imposto Municipal sobre Imóveis
(IMI), referente ao ano anterior, quando o seu montante seja superior a € 500,00.

Derrama estadual

Primeiro 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.

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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