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Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 315/2014. D.R. 
n.º 93, Série I de 2014-05-15
Tribunal Constitucional
Declara a ilegalidade, com força obrigatória geral, das normas do De-
creto Legislativo Regional n.º 21/2012/A, de 9 de maio, na parte apli-
cável aos recursos minerais marinhos situados nas zonas marítimas 
portuguesas, por violação do disposto no n.º 3 do artigo 8.º do Es-
tatuto Político-Administrativo da Região Autónoma dos Açores; não 
declara a ilegalidade, com força obrigatória geral, da norma do artigo 
52.º do Decreto-Lei n.º 90/90, de 16 de março.
http://dre.pt/pdf1sdip/2014/05/09300/0284102860.pdf

Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça n.º 4/2014. 
D.R. n.º 95, Série I de 2014-05-19
Supremo Tribunal de Justiça
«No âmbito da graduação de créditos em insolvência o consumidor 
promitente-comprador em contrato, ainda que com eficácia meramen-
te obrigacional com traditio, devidamente sinalizado, que não obteve 
o cumprimento do negócio por parte do administrador da insolvência, 
goza do direito de retenção nos termos do estatuído no artigo 755º nº 
1 alínea f) do Código Civil.»
http://dre.pt/pdf1sdip/2014/05/09500/0288202894.pdf

Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça n.º 5/2014. 
D.R. n.º 97, Série I de 2014-05-21
Supremo Tribunal de Justiça
«Ainda que seja conhecida a morada de arguido contumaz residente 
em país estrangeiro, não deve ser expedida carta rogatória dirigida às 
justiças desse país para ele prestar termo de identidade e residência, 
porque essa prestação não faz caducar a contumácia.»
http://dre.pt/pdf1sdip/2014/05/09700/0290602916.pdf

Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça n.º 6/2014. 
D.R. n.º 98, Série I de 2014-05-22
Supremo Tribunal de Justiça
«Os artigos 483.º, n.º 1 e 496.º, n.º 1 do Código Civil devem ser in-
terpretados no sentido de abrangerem os danos não patrimoniais, 
particularmente graves, sofridos por cônjuge de vítima sobrevivente, 
atingida de modo particularmente grave.»
http://dre.pt/pdf1sdip/2014/05/09800/0292602943.pdf

Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo n.º 
1192/2013, de 21 de Maio de 2014
Supremo Tribunal Administrativo
Tributação; Dividendos; Retenção na Fonte; Tributação de Sujeitos 
Passivos Não Residentes; Direito Comunitário; Livre Circulação De 
Capitais; Princípio da não Discriminação: - O imposto retido na fonte 
sobre os dividendos distribuídos no ano de 2002 por uma empresa 
com sede em Portugal a uma sua accionista não residente, com sede 
em Espanha, viola os princípios da não discriminação, da liberdade 
de estabelecimento e da livre circulação de capitais, consagrados nos 
artigos 12º, 43º, 46º, 56º e 58º, nº 3 do Tratado da CEE, bem como o 
artigo 5º, nº 1 da Directiva 90/435/CEE do Conselho, de 23/07/1990 
se os mesmos dividendos se encontram isentos de imposto sobre o 
rendimento ao abrigo do artigo 20, da Ley 43/1995, de 27 de Dezem-
bro (do Reino de Espanha), sobre o Imposto sobre Sociedades, não 
se permitindo a dedução, compensação ou recuperação de qualquer 
imposto pago pela impugnante em Portugal.
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/8337
6c6f4f68659080257ce50031ca6e?OpenDocument 

jurisprudência

Lei n.º 49/2013, de 16 de Julho e Lei n.º 10/2009,
de 10 de março
Benefícios Fiscais ao Investimento (CFEI de 2013 e RFAI de 2010 e 
de 2013): - Limites, acumulações e prioridades na dedução à coleta.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt /NR/rdonlyres/ADF17CAD-
6D6B-473A-82E8-2B137025D611/0/CFEIeRFAI_282010e2013_
PIV_6528%20_Proc2014_628.pdf

CIVA-n.º 4 do artigo 3.º e do n.º 5 
o artigo 4.º “Trespasse”
Cessões a título oneroso ou gratuito de estabelecimento comercial, 
da totalidade de um património ou de uma parte dele: - Uma vez que 
o património transmitido a título definitivo é susceptível de constituir 
um ramo de atividade autónomo e o adquirente será um sujeito passi-
vo de imposto dos referidos na alínea a) do n.º 1 do artigo 2.º do Có-
digo do IVA, considera-se que estão reunidos os pressupostos para 
que a operação se enquadre no regime de exclusão preconizado no 
n.º 4 do artigo 3.º e do n.º 5 do artigo 4.º, ambos do CIVA.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/9463CB43-B7E2-
4024-A62C-7A2983F40F7E/0/INFORMACAO6691.pdf

informações vinculativas

atualidade legislativa
IMPOSTOS E FINANÇAS PÚBLICAS

Aviso n.º 51/2014 de 02/05, DR n.º 84 – Série I 
Negócios Estrangeiros
Torna público que foram emitidas notas, em que se comunica terem 
sido cumpridas as respetivas formalidades constitucionais internas 
de aprovação do Acordo entre a República Portuguesa e o Estado do 
Qatar para Evitar a Dupla Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal em 
Matéria de Impostos sobre o Rendimento, assinado em Doha, a 12 de 
dezembro de 2011.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/AA5B3459-643D-4193-
9F9B-D41200DA292D/0/Aviso_51_2014.pdf

Portaria n.º 101-B/2014 de 13/05, DR n.º 91,
Série I, 2.º Suplemento
Ministério das Finanças
Fixa a percentagem do Fundo de Estabilidade Tributária relativamen-
te ao ano de 2013.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/BCB5176F-78FA-
-4C0B-B633-9D0A45FEE340/0/Portaria_101-B_2014.pdf

Resolução do Conselho de Ministros n.º 34/2014
de 16/05, DR n.º 94 - Série I 
Aprova as minutas dos contratos fiscais de investimento e respetivos 
anexos, a celebrar entre o Estado Português e diversas sociedades.
http://dre.pt/pdf1sdip/2014/05/09400/0286802869.pdf

Portaria n.º 115/2014 – 29/05
Primeira alteração à Portaria n.º 226/2013, de 12 de julho, que aprova 
os modelos de pedido de emissão da declaração e de declaração 
relativos ao rendimento anual bruto corrigido do agregado familiar do 
arrendatário, estabelecendo ainda os procedimentos de entrega do 
pedido e de emissão da declaração. 
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/4D91FE96-AD67-
-4DAF-93F4-73A1C8A22DB3/0/Portaria_115_2014.pdf

Lei n.º 30/2014. D.R. n.º 95, Série I de 2014-05-19
Assembleia da República
Procede à décima primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 118/83, de 25 
de fevereiro, e à terceira alteração aos Decretos-Leis n.os 158/2005, 
de 20 de setembro, e 167/2005, de 23 de setembro, modificando o 
valor dos descontos a efetuar para os subsistemas de proteção social 
no âmbito dos cuidados de saúde, concretamente da Direção-Geral 
de Proteção Social aos Trabalhadores em Funções Públicas, dos ser-
viços de assistência na doença da Guarda Nacional Republicana e 
da Polícia de Segurança Pública e da assistência na doença aos mi-
litares das Forças Armadas.
http://dre.pt/sug/1s/udr.asp?d=2014-05-19

ECONOMIA E REGULAÇÃO ECONÓMICA

Decreto-Lei n.º 67/2014. D.R. n.º 87,
Série I de 2014-05-07
Ministério do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia
Aprova o regime jurídico da gestão de resíduos de equipamentos elé-
tricos e eletrónicos, transpondo a Diretiva n.º 2012/19/UE, do Parla-
mento Europeu e do Conselho, de 4 de julho de 2012
http://dre.pt/pdf1sdip/2014/05/08700/0267002692.pdf

Lei n.º 29/2014. D.R. n.º 95, Série I de 2014-05-19
Assembleia da República
Autoriza o Governo a simplificar o regime de acesso e de exercício 
de diversas atividades de comércio, serviços e restauração, a regular 
as profissões dos responsáveis técnicos para a atividade funerária e 
do pessoal dos centros de bronzeamento artificial, a estabelecer um 
novo regime contraordenacional e a prever o acesso à base de dados 
do registo comercial e do registo nacional de pessoas coletivas, bem 
como a consulta à base de dados da Autoridade Tributária e Aduanei-
ra, para efeitos de cadastro comercial. 
http://dre.pt/pdf1sdip/2014/05/09500/0287902880.pdf

Decreto-Lei n.º 87/2014. D.R. n.º 103,
Série I de 2014-05-29
Ministério da Economia
Estabelece o regime jurídico aplicável à exploração de áreas de servi-
ço e ao licenciamento para implantação de postos de abastecimento 
de combustíveis.
http://dre.pt/pdf1sdip/2014/05/10300/0298302985.pdf

TRABALHO E SEGURANÇA SOCIAL

Lei n.º 27/2014. D.R. n.º 88, Série I de 2014-05-08
Assembleia da República
Procede à sexta alteração ao Código do Trabalho, aprovado pela Lei 
n.º 7/2009, de 12 de fevereiro
http://dre.pt/pdf1sdip/2014/05/08800/0269602696.pdf

TURISMO

Decreto-Lei n.º 68/2014. D.R. n.º 88,
Série I de 2014-05-08
Presidência do Conselho de Ministros
Procede à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 228/2012, de 25 de 
outubro, que aprova a orgânica das comissões de coordenação e de-
senvolvimento regional, no sentido de atribuir à Comissão de Coorde-
nação e Desenvolvimento Regional do Norte a prossecução da mis-
são de proteger, conservar e valorizar, bem como divulgar e promover 
a «Paisagem Cultural Evolutiva e Viva do Alto Douro Vinhateiro»
http://dre.pt/pdf1sdip/2014/05/08800/0269602698.pdf

CULTURA

Lei n.º 28/2014. D.R. n.º 95, Série I de 2014-05-19
Assembleia da República
Primeira alteração à Lei n.º 55/2012, de 6 de setembro, que estabele-
ce os princípios de ação do Estado no quadro do fomento, desenvol-
vimento e proteção da arte do cinema e das atividades cinematográfi-
cas e audiovisuais, e ao Decreto-Lei n.º 9/2013, de 24 de janeiro, que 
regula a liquidação, a cobrança, o pagamento e a fiscalização das 
taxas previstas na Lei n.º 55/2012, de 6 de setembro
http://dre.pt/pdf1sdip/2014/05/09500/0287602879.pdf

A OCDE resume as opções para enfrentar os desa-
fios fiscais da economia digital.
http://www.oecd.org/tax/beps-webcasts.htm

A OCDE disponibiliza o seu papel aos dados de com-
parabilidade em sede de preços de transferência e 
os países em desenvolvimento.
http://www.oecd.org/ctp/transfer-pricing/transfer-pricing-comparability-
-data-developing-countries.pdf
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Até ao dia 02

IUC 
Liquidação, por transmissão eletrónica de dados, e pagamento do 
Imposto Único de Circulação (IUC), relativo a:
– Veículos cujo aniversário da matrícula ocorra no mês anterior;
As pessoas singulares também poderão solicitar a liquidação em 
qualquer Serviço de Finanças. 

Até ao dia 11

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

IVA 
• Envio da Declaração Periódica, por transmissão eletrónica de 
dados, acompanhada dos anexos que se mostrem devidos, pelos 
sujeitos passivos do regime normal mensal, relativa às operações 
efetuadas em abril. 
• Pagamento do Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA), a efe-
tuar nos balcões dos serviços de finanças ou dos CTT ou ain-
da (para importâncias não superiores a € 100.000,00), através do 
multibanco, correspondente ao imposto apurado na declaração 
respeitante a abril, pelos sujeitos passivos abrangidos pela perio-
dicidade mensal do regime normal. 

Até ao dia 16

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

IRS 
Entrega da Declaração Modelo 11, por transmissão eletrónica de 
dados, pelos Notários e outros funcionários ou entidades que de-
sempenhem funções notariais, bem como as entidades ou profis-
sionais com competência para autenticar documentos particulares 
que titulem atos ou contratos sujeitos a registo predial, ou que in-
tervenham em operações previstas nas alíneas b), f) e g do n.º1 
do artigo 10, das relações dos atos praticados no mês anterior, 
suscetíveis de produzir rendimentos. 

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). 

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

Até ao dia 25

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

Até ao dia 30

IRC 
• Entrega da Declaração Modelo 26, referente ao apuramento da 
contribuição sobre o setor bancário, calculada por referência à mé-
dia anual dos saldos finais de cada mês que tenham correspon-
dência nas contas aprovadas no próprio ano em que é devida a 
contribuição. 
• Contribuição sobre o setor bancário 
• Entrega da contribuição sobre o setor bancário calculada por re-
ferência à média anual dos saldos finais de cada mês que tenham 
correspondência nas contas aprovadas no próprio ano em que é 
devida a contribuição. 

IRS 
Entrega da Declaração Modelo 19, por transmissão eletrónica de 
dados, pelas entidades patronais que criem ou apliquem, em bene-
fício de trabalhadores ou membros de órgãos sociais, de planos de 
opções, de subscrição, de atribuição ou outros de efeito equivalente. 

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. 

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

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