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atualidade legislativa

IMPOSTOS E FINANÇAS PÚBLICAS

Portaria n.º 66/2016, de 1 de abril
O Decreto -Lei n.º 119/2012, de 15 de junho, criou o Fundo Sanitário 
e de Segurança Alimentar.
Mais, com o objetivo de assegurar o financiamento das ações 
necessárias no âmbito da defesa da saúde animal e da garantia da 
segurança dos produtos de origem animal e vegetal.
Simultaneamente, tendo em vista suportar as despesas inerentes 
àquelas ações que constituem as garantias de segurança e qualidade 
alimentar, o mencionado diploma cria igualmente a taxa de segurança 
alimentar, cujo valor é fixado anualmente. Neste contexto, a presente 
Portaria fixa o valor da taxa de segurança alimentar mais para o ano 
de 2016.
https://dre.pt/application/file/74018011

Decreto-Lei n.º 18/2016, de 13 de abril
O presente decreto -lei estabelece as disposições necessárias à 
execução do Orçamento do Estado para 2016, aprovado pela Lei n.º 
7 -A/2016, de 30 de março. Assim, o presente decreto-lei contém 
as regras necessárias e imprescindíveis a um rigoroso e adequado 
acompanhamento da execução orçamental, como instrumento 
decisivo ao integral cumprimento dos princípios e linhas orientadoras 
fixadas pelo Orçamento do Estado para 2016. Neste contexto, são 
consagradas regras respeitantes à gestão da tesouraria do Estado, 
à prestação de informação por parte dos diferentes subsetores e à 
consolidação orçamental.
Destacam -se ainda várias outras medidas de garantia de boa 
execução orçamental, tais como as que dizem respeito à recuperação 
de créditos decorrentes de créditos ou comparticipações financeiras 
concedidas pelo Estado, à gestão de pessoal e à gestão do património 
imobiliário do Estado, visando promover uma racional utilização do 
mesmo, pautada por bons princípios de gestão. O presente decreto-
lei foi retificado declaração de retificação n.º 5/2016 - DIÁRIO DA 
REPÚBLICA N.º 78/2016, SÉRIE I DE 2016-04- 21.
https://dre.pt/application/file/74126051

Portaria n.º 93/2016, de 18 de abril
Aprova o novo Modelo RC 3048-DGSS designado Anexo SS e as 
respetivas Instruções de Preenchimento e revoga a Portaria n.º 
284/2014, de 31 de dezembro.
https://dre.pt/application/file/74183199

Declaração de Retificação nº 4/2016
Declaração de retificação à Lei n.º 5/2016, de 29 de fevereiro, que 
«Altera o Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas 
Coletivas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442-B/88, de 30 de 
novembro, transpondo a Diretiva 2015/121/UE, do Conselho, de 27 
de janeiro de 2015». A Diretiva referida pretende que os Estados-
Membros não concedam os benefícios da diretiva mães-filhas a 
uma montagem ou série de montagens que, tendo sido posta em 
prática com a finalidade principal ou uma das finalidades principais 
de obter uma vantagem fiscal que fruste o objeto ou a finalidade da 
presente diretiva, não seja genuína tendo em conta todos os factos 
e circunstâncias relevantes. De referir que uma montagem pode ser 
constituída por mais do que uma etapa ou parte. Considera-se que 
uma montagem ou série de montagens não é genuína na medida 
em que não seja posta em prática por razões comerciais válidas 
que reflitam a realidade económica. A presente diretiva não obsta 
a que sejam aplicadas as disposições nacionais ou convencionais 
necessárias para prevenir a evasão fiscal, a fraude fiscal ou práticas 
abusivas em matéria fiscal.
https://dre.pt/application/file/74183235

Decreto-Lei n.º 20/2016, de 20 de abril
Procede à 41.ª alteração ao Regime Geral das Instituições de Crédito 
e Sociedades Financeiras, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 298/92, de 
31 de dezembro, visando conferir aos acionistas de instituições de 
crédito a possibilidade de reavaliarem periodicamente a justificação 
dos limites estatutários em matéria de detenção e exercício dos 
direitos de voto.
https://dre.pt/application/file/74220278

TRABALHO E SEGURANÇA SOCIAL

Lei n.º 8/2016, de 1 de abril
Procede à décima alteração ao Código do Trabalho, aprovado pela 
Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro, restabelecendo feriados nacionais.
https://dre.pt/application/file/74018009

Portaria n.º 65/2016, de 1 de abril
Define a atualização anual das pensões e de outras prestações 
sociais atribuídas pelo sistema de segurança social, do regime de 
proteção social convergente atribuídas pela CGA e por incapacidade 
permanente para o trabalho e por morte decorrentes de doença 
profissional, para o ano de 2016.
https://dre.pt/application/file/74018010

Portaria n.º 67/2016, de 1 de abril
A idade normal de acesso à pensão de velhice varia em função da 
evolução da esperança média de vida aos 65 anos verificada entre 
o segundo e o terceiro ano anteriores ao ano de início da pensão, 
em conformidade com a fórmula prevista no n.º 3, do artigo 20.º, do 
Decreto-Lei n.º 187/2007, de 10 de maio, na redação dada pelo Decreto 
-Lei n.º 167 -E/2013, de 31 de dezembro. Nos termos do n.º 9, do artigo 
20.º, do referido decreto-lei, a idade normal de acesso à pensão deve 
ser publicitada através de portaria do membro do Governo responsável 
pela área da solidariedade e segurança social, no segundo ano 
imediatamente anterior ao ano a que se reporta. Por outro lado, o fator 
de sustentabilidade previsto no artigo 35.º do Decreto-Lei n.º 187/2007, 
de 10 de maio, na redação dada pelo Decreto -Lei n.º 167 -E/2013, de 
31 de dezembro, elemento do cálculo das pensões de velhice do regime 
geral de segurança social, tem em conta e evolução da esperança 
média de vida aos 65 anos entre o ano 2000 e o ano anterior ao de 
início da pensão. Assim, a idade normal de acesso à pensão de velhice 
do regime geral de segurança social em 2017, nos termos do disposto 
no n.º 3, do artigo 20.º, do Decreto -Lei n.º 187/2007, de 10 de maio, na 
redação dada pelo Decreto -Lei n.º 167 -E/2013, de 31 de dezembro, é 
66 anos e 3 meses.
https://dre.pt/application/file/74018012

Ofício-circulado n.º 20187/2016 - 05/04 – DSIRS
Declaração Modelo 3 de IRS - ano 2015 - em vigor a partir de janeiro 
de 2016.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/74FDEA62-4932-
4282-81D5-C7488D4B2BE0/0/Oficio_Circulado_20187_2016.pdf

Ofício-circulado n.º 20188/2016 - 12/04 - DSIRS
Deduções à coleta - despesas de saúde realizadas com terapeutas 
ocupacionais.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/4CF2A419-7259-
4329-B122-CF501F516556/0/Oficio_Circulado_20188_2016.pdf

Ofício-circulado n.º 20189/2016 - 18/04 – DSIRC
IRC - Taxas de Derrama lançadas para cobrança em 2016 - Período 
de 2015.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/8436F672-2BAC-
4547-B0AC-EA64CD471F01/0/Of_Circ_20189_2016.pdf

CIVA – artigos 6º; 30º
Localização das operações – Enquadramento das operações.
Organização de interesse profissional comum, que se dedica ao 
estudo da genética do cancro, organiza um congresso em TN naquela 
área científica direcionado a médicos, profissionais, entidades e 
institutos da referida área científica.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/4010B583-1646-
45AB-B171-B8F3D7EC2BB7/0/INFORMACAO.10031.pdf

CIVA – artigos 1º; 4º
Enquadramento – Prestação de Serviços, de animação e apoio à 
família no ensino pré-escolar promovido pela Junta de Freguesia, 
realizada por IPSS.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/A660CC51-EBCE-
470B-9A50-1A1F96B5A816/0/INFORMACAO.10128.pdf

CIVA; RITI – artigos 1.º; 3.º; n.º 1 do art. 6.º; nº.s 8
e 9 do art. 29.º. Art.s 7º, 10.º, 14º e 23º do RITI
Enquadramento – Vendas, via internet, de peças de vestuário para 
entrega aos clientes situados noutros Estados Membros e fora do 
território aduaneiro da União; comprovativo do envio dos bens.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/2A59A8E0-F20F-
4B88-AB68-7600DABC9BFC/0/INFORMACAO.10177.pdf

CIVA; RITI - n.º 1 do art. 7.º do RITI conjugado
com as al.s a) e c) do art.14.º do mesmo Regime
Consignação - Mercadorias remetidas para um EM, onde ficam à 
guarda de operadores/distribuidores, mantendo-se inalterado o direito 
de propriedade, o que só ocorrerá aquando da sua transmissão.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/0A409F59-49D7-
499D-A030-071C710D9F5A/0/INFORMACAO.10205.pdf

doutrina administrativa e informações vinculativas

jurisprudência

Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo
n.º 413/2016, de 20 de abril 2016
Relator: Ana Paula Lobo
Assunto: Suspensão da execução; Idoneidade; Fiança; sociedade
Pese embora a dificuldade em avaliar a situação económica/financeira 
de uma empresa com vista a determinar se pode ela apresentar-se 
como um fiador capaz de assegurar eficazmente o cumprimento da 
obrigação exequenda impõe-se a adopção de um critério de avaliação 
da idoneidade da garantia oferecida – fiança que se aproxime daquela 
primeira avaliação. Não apenas o balanço da sociedade fiadora, 
onde se inscreve o valor do activo, do passivo e do capital revela a 
solidez económico/financeira da empresa. Também a análise dos 
rendimentos, gastos e lucros, dos fluxos de caixa, etc… dão nota da 
potencialidade empresarial da fiadora. A adopção dos critérios do art.º 
15.º do código de imposto de selo para a determinação do valor deste 
imposto nas transacções gratuitas de acções não cotadas em bolsa, a 
que se adiciona a subtracção dos passivos contingentes e do valor das 
acções que a fiadora detém da sociedade executada permite atingir 
um resultado que nada diz da capacidade para prestar fiança.
(elaborado nos termos do disposto no artº 663º, nº 7 do Código de 
Processo Civil).
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/648
3576620cbb76480257fa10055c5b0?OpenDocument

Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo
n.º 824/2015, de 20 de abril 2016
Relator: Fonseca Carvalho
Descritores: Terreno para construção; Avaliação
Sumário: O artigo 45 do CIMI é a norma específica que regula 
a determinação do valor patrimonial tributário dos terrenos para 
construção. Os coeficientes de afectação e conforto, factores 
multiplicadores do valor patrimonial tributário contidos na expressão 
matemática do artigo 38 do CIMI com que se determina o valor 
patrimonial tributário dos prédios urbanos para habitação comércio 
indústria e serviços não podem ser aplicados analogicamente 
por serem susceptíveis de alterar a base tributável interferindo na 
incidência do imposto.
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/cae
92ef87acc857d80257fa100490041?OpenDocument
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agenda fiscal maio.2016

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 10

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, 2.o A 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.

IVA
• 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 março, pelos sujeitos passivos abrangidos pela 
periodicidade mensal do regime normal.
• 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 março.

Até ao dia 16

IRS
• 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), e), 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 Declaração Modelo 48 por transmissão eletrónica de 
dados, pelos sujeitos passivos titulares de partes sociais adquiridas 
no âmbito de operações abrangidas pelo regime de neutralidade 
fiscal e tenham optado na declaração modelo 3 de IRS pelo 
pagamento diferido ou fracionado relativamente ao imposto devido 
pela transferência de residência para outro Estado Membro.
• Entrega da Declaração Modelo 49 por transmissão eletrónica de 
dados, pelos sujeitos passivos que tenham auferido rendimentos 
de fontes estrangeiras relativamente aos quais haja lugar à 
atribuição de crédito de imposto por dupla tributação internacional 
quando o montante do imposto pago no Estado da fonte não esteja 
determinado até ao termo do prazo geral de entrega da mesma 
declaração.

IVA
• 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 ao 1.o trimestre, pelos sujeitos passivos abrangidos 
pela periodicidade trimestral do regime normal.
• Entrega Declaração Periódica, por transmissão eletrónica de 
dados, acompanhada dos anexos que se mostrem devidos, pelos 
sujeitos passivos do regime normal trimestral, relativa às operações 
efetuadas no 1.o trimestre.

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 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;
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 
substabelecimentos, 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.

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

IVA
• Pagamento do Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA), a 
efetuar nos balcões dos serviços de finanças ou dos CTT ou ainda 
através do multibanco, correspondente ao imposto apurado na 
declaração respeitante ao 1.o trimestre, pelos sujeitos passivos 
abrangidos pelo regime especial dos pequenos retalhistas.
• Entrega da Declaração Modelo P2 ou da guia Modelo 1074, pelos 
retalhistas sujeitos ao regime de tributação previsto no artigo 60.o 
do CIVA, consoante haja ou não imposto a pagar, relativo ao 1.o 
trimestre.
• 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 artigo 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 isentos ao abrigo do artigo 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 artigo 6.o do CIVA.

Até ao dia 25

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
• Pagamento final do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas 
Coletivas (IRC), devido pelas entidades sujeitas a este imposto, 
com período de tributação coincidente com o ano civil. (MODELO 
22).
• Entrega da Declaração periódica de rendimentos Modelo 22, por 
transmissão eletrónica de dados, pelas entidades sujeitas a IRC 
cujo período de tributação seja coincidente com o ano civil.

IVA
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 Decreto Lei n.o 186/2009, 
de 12 de agosto.

IRS
• Entrega da Declaração Modelo 3, por transmissão eletrónica de dados 
ou em suporte papel, pelos sujeitos passivos com rendimentos das 
Categoria A (trabalho dependente), B (empresariais e profissionais), 
E (capitais), F (prediais), G (mais valias) e H (pensões). Se tiverem 
auferido rendimentos destas categorias no estrangeiro, terão de 
preencher o Anexo J. Se tiverem Benefícios Fiscais, deduções à 
coleta, acréscimos ou rendimentos isentos sujeitos a englobamento 
apresentarão, com a declaração, o Anexo H.
• Entrega da Declaração Modelo 18, por transmissão eletrónica de 
dados, pelas entidades emitentes de vales de refeição.

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.
• 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.

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 Decreto Lei n.o 48//2011, de 1 de abril, efetuadas nos termos 
daquele diploma;
 • Licenças de funcionamento de estabelecimentos afetos a 
atividades industriais.

 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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