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atualidade legislativa

Lei n.º 12/2017, Diário da República n.º 84/2017,
Série I de 2017-05-02
Primeira alteração à lei-quadro das entidades reguladoras e à Lei n.º 
67/2013, de 28 de agosto, que a aprova.
https://dre.pt/web/guest/pesquisa-avancada/-/asearch/106955049/
details/maximized?order=whenSearchable&search=Pesquisar&sort
Order=ASC&dataPublicacaoFim=2017-05-31&types=SERIEI&dataP
ublicacaoInicio=2017-05-01

Lei n.º 16/2017, Diário da República n.º 85/2017,
Série I de 2017-05-03
Alarga a obrigatoriedade de registo dos acionistas dos bancos à iden-
tificação dos beneficiários efetivos das entidades que participem no 
seu capital, procedendo à quadragésima segunda alteração ao Regi-
me Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras.
https://dre.pt/web/guest/pesquisa-avancada/-/asearch/106960759/
details/maximized?order=whenSearchable&search=Pesquisar&sort
Order=ASC&dataPublicacaoFim=2017-05-31&types=SERIEI&dataP
ublicacaoInicio=2017-05-01

Lei n.º 14/2017, Diário da República n.º 85/2017,
Série I de 2017-05-03
Determina a publicação anual do valor total e destino das transferên-
cias e envio de fundos para países, territórios e regiões com regime de 
tributação privilegiada, alterando a lei geral tributária, aprovada pelo 
Decreto-Lei n.º 398/98, de 17 de dezembro.
https://dre.pt/web/guest/pesquisa-avancada/-/asearch/106960757/
details/maximized?order=whenSearchable&search=Pesquisar&sort
Order=ASC&dataPublicacaoFim=2017-05-31&types=SERIEI&dataP
ublicacaoInicio=2017-05-01 

Lei n.º 15/2017, Diário da República n.º 85/2017,
Série I de 2017-05-03
Proíbe a emissão de valores mobiliários ao portador e altera o Código 
dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 
de novembro, e o Código das Sociedades Comerciais, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 262/86, de 2 de setembro.
https://dre.pt/web/guest/pesquisa-avancada/-/asearch/106960758/
details/maximized?order=whenSearchable&search=Pesquisar&sort
Order=ASC&dataPublicacaoFim=2017-05-31&types=SERIEI&dataP
ublicacaoInicio=2017-05-01

Aviso n.º 46/2017, Diário da República n.º 89/2017,
Série I de 2017-05-09
Entrada em vigor da Convenção entre a República Portuguesa e a Re-
pública Democrática Federal da Etiópia para Evitar a Dupla Tributação 
e Prevenir a Evasão Fiscal em Matéria de Impostos sobre o Rendi-
mento, assinada em Adis Abeba, a 25 de maio de 2013.
https://dre.pt/web/guest/pesquisa-avancada/-/asearch/106989245/
details/maximized?order=whenSearchable&search=Pesquisar&sort
Order=ASC&dataPublicacaoFim=2017-05-31&types=SERIEI&dataP
ublicacaoInicio=2017-05-01

Lei n.º 17/2017, Diário da República n.º 94/2017,
Série I de 2017-05-16
Primeira alteração à Lei n.º 22/2013, de 26 de fevereiro, que estabele-
ce o estatuto do administrador judicial, equiparando os administrado-
res judiciais aos agentes de execução, nomeadamente para efeitos de 
acesso ao registo informático das execuções e de consulta das bases 
de dados.
https://dre.pt/web/guest/pesquisa-avancada/-/asearch/107014810/de-
tails/maximized?order=whenSearchable&search=Pesquisar&sortOrd
er=ASC&dataPublicacaoFim=2017-05-31&types=SERIEI&dataPubli
cacaoInicio=2017-05-01

Decreto do Presidente da República n.º 37/2017,
Diário da República n.º 94/2017, Série I de 2017-05-16
Ratifica o Acordo entre a República Portuguesa e a Federação de São 
Cristóvão e Neves sobre Troca de Informações em Matéria Fiscal, as-
sinado em Basseterre, em 29 de julho de 2010.
https://dre.pt/web/guest/pesquisa-avancada/-/asearch/107014809/
details/maximized?order=whenSearchable&search=Pesquisar&sort
Order=ASC&dataPublicacaoFim=2017-05-31&types=SERIEI&dataP
ublicacaoInicio=2017-05-01

Aviso n.º 54/2017, Diário da República n.º 98/2017,
Série I de 2017-05-22
Aprovação de Convenção entre a República Portuguesa e o Principa-
do de Andorra para evitar a dupla tributação.
https://dre.pt/web/guest/pesquisa-avancada/-/asearch/107047288/
details/maximized?order=whenSearchable&search=Pesquisar&sort
Order=ASC&dataPublicacaoFim=2017-05-31&types=SERIEI&dataP
ublicacaoInicio=2017-05-01

Lei n.º 22/2017, Diário da República n.º 99/2017,
Série I de 2017-05-23
Altera o Código do Imposto do Selo, aprovado em anexo à Lei n.º 
150/99, de 11 de setembro, clarificando o titular do interesse económi-
co nas taxas relativas a operações de pagamento baseadas em car-
tões. O encargo económico do imposto “Nas operações de pagamen-
to baseadas em cartões, previstas na verba 17.3.4. da Tabela Geral 
do Imposto do Selo, as instituições de crédito, sociedades financeiras 
ou outras entidades a elas legalmente equiparadas e quaisquer outras 
instituições financeiras a quem aquelas forem devidas”.
https://dre.pt/web/guest/pesquisa-avancada/-/asearch/107061810/de-
tails/maximized?order=whenSearchable&search=Pesquisar&sortOrd
er=ASC&dataPublicacaoFim=2017-05-31&types=SERIEI&dataPubli
cacaoInicio=2017-05-01

Lei n.º 24/2017, Diário da República n.º 100/2017,
Série I de 2017-05-24
Altera o Código Civil promovendo a regulação urgente das responsa-
bilidades parentais em situações de violência doméstica e procede 
à quinta alteração à Lei n.º 112/2009, de 16 de setembro, à vigésima 
sétima alteração ao Código de Processo Penal, à primeira alteração 
ao Regime Geral do Processo Tutelar Cível e à segunda alteração à 
Lei n.º 75/98, de 19 de novembro.
https://dre.pt/web/guest/pesquisa-avancada/-/asearch/107061862/
details/maximized?order=whenSearchable&search=Pesquisar&sort
Order=ASC&dataPublicacaoFim=2017-05-31&types=SERIEI&dataP
ublicacaoInicio=2017-05-01

Lei n.º 30/2017, Diário da República n.º 104/2017,
Série I de 2017-05-30
Transpõe a Diretiva 2014/42/UE, do Parlamento Europeu e do Con-
selho, de 3 de abril de 2014, sobre o congelamento e a perda dos 
instrumentos e produtos do crime na União Europeia.
https://dre.pt/web/guest/pesquisa-avancada/-/asearch/107094725/
details/maximized?order=whenSearchable&search=Pesquisar&sort
Order=ASC&dataPublicacaoFim=2017-05-31&types=SERIEI&dataP
ublicacaoInicio=2017-05-01

Portaria n.º 178/2017, Diário da República n.º 104/2017, 
Série I de 2017-05-30
Cria o Balcão Único dos Tribunais Administrativos e Fiscais. A presen-
te portaria vem dar corpo a uma das medidas do Programa Simplex 
para a área da Justiça, a criação do Balcão Único dos Tribunais Admi-
nistrativos e Fiscais. Com a constituição deste Balcão será possível ao 
cidadão, em qualquer tribunal administrativo de círculo e tribunal tribu-
tário, obter informações e certidões sobre qualquer processo desses 
tribunais. Será possível também entregar peças processuais ou docu-
mentos em suporte físico, quando admissível, e consultar processos 
em qualquer tribunal de círculo e tribunal tributário do país, indepen-
dentemente de ser ou não o tribunal onde corre o processo. Conside-
rando o caráter inovador desta medida e o impacto que a mesma pode 
ter no funcionamento do sistema e, em particular, na organização e 
funcionamento das secretarias, especialmente considerando os recur-
sos humanos a elas alocados, prevê-se que o Balcão Único funcione, 
até ao final do ano de 2017 e a título experimental, apenas no Tribunal 
Administrativo e Fiscal de Sintra, onde se procederá à monitorização 
e análise do seu impacto. Após aquela data, e em função das conclu-
sões do período experimental, este modelo de organização da secre-
taria será estendido a todos os tribunais administrativos e fiscais.
https://dre.pt/web/guest/pesquisa-avancada/-/asearch/107094728/
details/maximized?order=whenSearchable&search=Pesquisar&sort
Order=ASC&dataPublicacaoFim=2017-05-31&types=SERIEI&dataP
ublicacaoInicio=2017-05-01

Decreto-Lei n.º 53/2017, Diário da República
n.º 105/2017, Série I de 2017-05-31
Altera o Código do Imposto sobre Veículos, desmaterializando as for-
malidades declarativas para todos os sujeitos passivos.
https://dre.pt/web/guest/pesquisa-avancada/-/asearch/107106260/
details/maximized?order=whenSearchable&search=Pesquisar&sort
Order=ASC&dataPublicacaoFim=2017-05-31&types=SERIEI&dataP
ublicacaoInicio=2017-05-01

Portaria n.º 180/2017, Diário da República n.º 105/2017, 
Série I de 2017-05-31
Portaria que aprova o novo modelo de declaração e respetivas ins-
truções, designado por Declaração de Títulos de Compensação Ex-
trassalarial (Modelo 18), para cumprimento da obrigação referida no 
n.º 2 do artigo 126.º do Código do IRS. A nova redação do artigo 126.º 
do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares 
(Código do IRS) torna necessário efetuar alterações ao modelo da 
declaração Modelo 18 - Vales de Refeição, aprovado pela Portaria 
n.º 698/2002, de 25 de junho. A alteração do artigo 126.º do Código 
do IRS, por força do artigo 129.º da Lei n.º 7-A/2016, de 30 de março 
(Orçamento do Estado para o ano de 2016), vem alargar o número de 
títulos de compensação extrassalarial a declarar, e, consequentemen-
te, o número das entidades emitentes abrangidas por esta obrigação 
acessória, o que permitirá melhorar qualitativa e quantitativamente a 
informação e consequente acompanhamento desta obrigação aces-
sória por parte da Autoridade Tributária e Aduaneira, tendo em vista 
a redução da evasão fiscal. A nova declaração Modelo 18, para além 
da informação dos vales/cartões de refeição emitidos, passa a incluir 
também informação de outros títulos de compensação extrassalarial 
emitidos pelos obrigados e adquiridos pelas entidades empregado-
ras para disponibilização aos seus empregados, que se enquadrem 
no novo conceito de títulos de compensação extrassalarial definido 
no n.º 6 do artigo 126.º do Código do IRS, nomeadamente os “vales 
sociais” (Decreto-Lei n.º 26/99, de 28 de janeiro, com as alterações 
decorrentes do artigo 10.º da Lei n.º 82-E/2014, de 31/12 - Reforma de 
Tributação das pessoas singulares), assim como de quaisquer outros 
títulos de compensação extrassalarial cuja utilização corresponda a 
um desagravamento fiscal.
https://dre.pt/web/guest/pesquisa-avancada/-/asearch/107106261/de-
tails/maximized?order=whenSearchable&search=Pesquisar&sortOrd
er=ASC&dataPublicacaoFim=2017-05-31&types=SERIEI&dataPubli
cacaoInicio=2017-05-01

6.2017 · Consultoria, Lda.
Rua Mouzinho da Silveira, nº27 - 5ºA · 1250-166 Lisboa · Portugal · T +351 213 570 797 · www.verbochave.pt

copyright ©  2017 · Se desejar cancelar a subscrição desta newsletter, por favor faça reply deste e-mail com assunto “cancelar”.  

jurisprudência

doutrina administrativa e informações vinculativas

Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo
n.º 3/2017, Diário da República n.º 103/2017,
Série I de 2017-05-29
Uniformiza a jurisprudência nos seguintes termos: A isenção de IMT 
prevista pelo n.º 2 do art.º 270.º do CIRE aplica-se, não apenas às 
vendas ou permutas de empresas ou estabelecimentos enquanto uni-
versalidade de bens, mas também às vendas e permutas de imóveis, 
enquanto elementos do ativo de sociedade insolvente, desde que en-
quadradas no âmbito de um plano de insolvência ou de pagamento, 
ou praticados no âmbito da liquidação da massa insolvente.
https://dre.pt/web/guest/pesquisa-avancada/-/asearch/107094688/
details/maximized?order=whenSearchable&search=Pesquisar&sort
Order=ASC&dataPublicacaoFim=2017-05-31&types=SERIEI&dataP
ublicacaoInicio=2017-05-01

Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo,
Processo n.º 0377/15
Descritores: Benefícios fiscais; Imposto Municipal sobre Imóveis
Sumário: A partir de 1 de Janeiro de 2007, e atento o disposto na nor-
ma transitória prevista na alínea j) do art. 88.º da Lei n.º 53-A/2006, 
de 29 de Dezembro, os imóveis integrados em fundos de investimen-
to imobiliário fechados de subscrição particular por investidores não 
qualificados ou por instituições financeiras por conta daqueles, per-
deram a isenção de IMI e de IMT de que beneficiavam, passando 
apenas a beneficiar de redução de taxa daqueles impostos em 50%.
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/daa
38a93d0a968798025813d003ad5f6?OpenDocument

Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo,
Processo n.º 01417/16
Descritores: Imposto Municipal sobre Imóveis; Prédio Urbano;
Parque Eólico
Sumário: Para efeitos de Imposto Municipal sobre Imóveis, estare-
mos perante a realidade jurídica “prédio” quando se mostrem simulta-
neamente existentes os três elementos: físico, jurídico e o económi-
co, constantes do art. 2º do CIMI. O elemento económico traduz-se 
na necessidade de a fracção de território em causa possuir, por si 
só, valor económico, distinto do valor das coisas (dos materiais que o 
compõem), o que não acontece com cada aerogerador integrante de 
um parque eólico.
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/d5a
28635777ef1db8025813f003c963e?OpenDocument

Despacho nº 170/2017-XXI
Prorrogação do prazo previsto no n.º 4 do artigo 121.º-A do CIRC.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt /NR/rdonlyres/50D8CE1A-
- C 5 9 C - 4 8 9 F - B F1 A - D A 6 B B F 0 F E D 4 9 / 0 / D e s p a c h o _
SEAF_170_2017_XXI.pdf

Despacho nº 212/2017-XXI
Prorrogação do prazo de entrega da declaração da IES, previsto no 
art.º 121.º, n.º2 do CIRC,art. 113º, n.º2 do CIRS, art.º 29, n.º1 alínea h) 
do CIVA e art.º 52º, n.º 2 do CIS.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/673C2FBE-32E8-
4C12-8D79-573569330A5E/0/Despacho_212_2017_XXI_SEAF.pdf

CIVA – artigos 1º; 3º
Enquadramento - Transmissões de bens entregues no território na-
cional, expedidos ou transportados pelo adquirente, que é um sujeito 
passivo com sede ou estabelecimento estável em Espanha.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/36F92112-0F68-
4E37-9AA4-4253E1BA1716/0/INFORMACAO_11469.pdf

RITI – n.º 1 do art. 7.º; n.º 1, al. b), do art. 23.º; al. c),
do n.º 1 do art. 14.º
Operações intracomunitárias – Operações assimiladas - Transferência 
de mercadorias de Portugal para Espanha, a colocar num armazém 
arrendado, a partir do qual são expedidas à medida das encomendas 
efetuadas pelos operadores económicos situados em Espanha.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/7541B919-0D57-
48F7-A76D-FD2DF73FA05D/0/INFORMACAO_11487.pdf

CIVA – artigo 18.º, n.º 1 al. c)
Taxas – Dipositivo médico para “Tratar e prevenir os rolhões de cerú-
men do canal auditivo”.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/798A820F-3F3C-
-4CDA-B175-BACED665C4E9/0/INFORMACAO_11657.pdf

CIVA – artigos 1º; 2º; 18º
Operações sujeitas a IVA e dele não isentas - Serviços de auditoria 
clínica que se relacionem com a área da saúde humana, extravasam 
o âmbito da aplicação da isenção prevista na al. 1) do art. 9.º do CIVA.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/09718F44-826E-
4578-87F3-F1AC8EEF2097/0/INFORMACAO_11672.pdf

Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo,
Processo n.º 01229/15
Descritores: Impugnação Judicial; IRC; Estatuto dos Benefícios 
Fiscais
Sumário: O ponto 7. da Circular n.º 7/2004, de 30.03, da DSIRC, es-
tabelece um método indirecto, presuntivo, de afectação de encargos 
financeiros em desrespeito dos artigos 87º a 90º da LGT sendo, por 
isso, ilegal.
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/38
bdd8c5a148a1bf80258133003a1f82?OpenDocument&ExpandSecti
on=1#_Section1

Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo,
Processo N.º 072/17
Descritores: Taxa; Inspecção; Pagamento Especial Por Conta
Sumário: Não é aplicável o DL n.º 6/99, de 8 de janeiro e a Portaria 
923/99, de 20 de outubro, à realização da ação inspetiva tendente ao 
reembolso do pagamento especial por conta, realizado no ano de 2003.
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/efc
492a5f6292a698025813600492865?OpenDocument&ExpandSecti
on=1#_Section1

Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo,
Processo N.º0738/16
Descritores: Dupla Tributação; Distribuição de Lucros;
Direito Comunitário
Sumário: Se, em decorrência da interpretação de legislação nacio-
nal, é permitido a uma sociedade residente num Estado-Membro 
efectuar uma dedução integral ou parcial dos dividendos recebidos 
da sua base tributável, quando estes são distribuídos por uma socie-
dade residente no mesmo Estado-Membro, mas não pode proceder a 
esta dedução quando a sociedade distribuidora é residente num país 
terceiro, tal interpretação constitui uma restrição aos movimentos de 
capitais entre os Estados-Membros e os países terceiros, que, em 
princípio, é proibida pelo artigo 63.° TFUE.
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/fff4
b7fe64de8ab880258139004f7bec?OpenDocument
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Até ao dia 12

IRS 
Entrega da Declaração Mensal de Remunerações, por transmis-
são eletrónica de dados, pelas entidades devedoras de rendimen-
tos do trabalho dependente sujeitos a IRS, ainda que dele isentos, 
bem como os que se encontrem excluídos de tributação, nos ter-
mos dos artigos 2.º, 2.º-A e 12.º do Código do IRS, para comuni-
cação 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. 

IVA 
1. Pagamento do Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA), a efe-
tuar nos balcões dos serviços de finanças ou dos CTT ou ainda 
(para importâncias não superiores a € 100 000), através do multi-
banco, correspondente ao imposto apurado na declaração respei-
tante a abril, pelos sujeitos passivos abrangidos pela periodicidade 
mensal do regime normal. 
2. 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. 

Até ao dia 16

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), e), f) e g do n.º 
1 do artigo 10.º, das relações dos atos praticados no mês anterior, 
suscetíveis de produzir rendimentos. 

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 à Au-
toridade 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. 

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. 

IVA 
1. Entrega da Declaração Recapitulativa, por transmissão eletró-
nica de dados, pelos sujeitos passivos do regime normal mensal 
que no mês anterior tenham efetuado transmissões intracomunitá-
rias de bens e/ou prestações de serviços a sujeitos passivos re-
gistados noutros Estados Membro, quando tais operações sejam 
aí localizadas nos termos do artigo 6.º do CIVA, e para os sujeitos 
passivos do regime normal trimestral quando o total das transmis-
sões intracomunitárias de bens a incluir na declaração tenha no 
trimestre em curso (ou em qualquer mês do trimestre) excedido o 
montante de € 50.000. 
2. Entrega da Declaração Recapitulativa, por transmissão eletró-
nica de dados, pelos sujeitos passivos isentos ao abrigo do artigo 
53.º que tenham efetuado prestações de serviços a sujeitos passi-
vos registados noutros Estados Membro, no mês anterior, quando 
tais operações sejam aí localizadas nos termos do artigo 6.º do 
CIVA. 
3. Comunicação, por transmissão eletrónica de dados, dos ele-
mentos das faturas emitidas no mês anterior pelas pessoas sin-
gulares ou coletivas que tenham sede, estabelecimento, estável 
ou domicílio fiscal em território português e que aqui pratiquem 
operações sujeitas a IVA. 

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

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. 

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. 

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

IUC 
Liquidação, por transmissão eletrónica de dados, e pagamento do 
Imposto Único de Circulação - IUC, relativo aos veículos cujo ani-
versário da matrícula ocorra no presente mês. 
Os sujeitos passivos que não estejam abrangidos pela obrigação 
prevista no n.º 10 do artigo 19.º da LGT também poderão solicitar 
a liquidação em qualquer Serviço de Finanças. 

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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