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atualidade legislativa

Declaração de Retificação n.º 12/2017, de 11 de abril
Retifica o Decreto-Lei n.º 19/2017, de 14 de fevereiro, das Finanças, 
que estabelece um sistema eletrónico de comunicação dos dados 
dos viajantes e das respetivas aquisições que pretendam beneficiar 
da isenção de imposto sobre o valor acrescentado nas compras reali-
zadas em Portugal, no uso da autorização legislativa concedida pelo 
artigo 151.º da Lei n.º 7-A/2016, de 30 de março, publicado no Diário 
da República, 1.ª série, n.º 32, de 14 de fevereiro de 2017.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/77ACD6D4-889F-
4848-8B5C-EC842F84EFF7/0/Declaracao_Retificacao_12_2017.pdf

doutrina administrativa e informações vinculativas

Ofício Circulado n.º 20195/2017 - 19/04
IRC - Taxas de derrama incidentes sobre o Lucro tributável do período 
fiscal de 2016.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/FE96456E-8EC5-4126-
B523-DC2B2F4A083F/0/Oficio_Circulado_20195_2017.pdf

CIRC – art.23.º
Alteração operada pela Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro (OE para 
2017) e disposição transitória constante do artigo 244.º da mesma lei.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/1178F3C3-E58E-4B0C-
-8BEC-062A8ECB2FE4/0/Ficha_doutrinaria_art_244_OE2017.pdf

CIVA – art. 36º; Portaria n.º 497/2008, de 24/6
Amostras – Expedição para países terceiros e UE – Dispensa de Emis-
são de fatura (fatura proforma).
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/E11834BE-641E-4386-
8C33-C72531531670/0/INFORMACAO_11282.pdf

Taxas
Serviços prestados por um Hospital Veterinário duma Universidade 
que podem, eventualmente, ser realizados por alunos (alunos com es-
tatuto, estagiários, etc.).
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/AF03A0B4-5C86-42D9-
88B9-7E2BBA6198D2/0/INFORMACAO_11511.pdf

Localização de operações
Operações realizadas entre as regiões autónomas e o continente – 
Existência/ou não de estabelecimento estável.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/58530143-031B-4557-
941E-B8CB4EF60273/0/INFORMACAO_11577.pdf

Enquadramento – IPSS
Fornecimento de refeições escolares e prolongamento de horário do 
Jardim de Infância e as refeições escolares da EB, faturados ao mu-
nicípio - Fornecimento de refeições sociais aos utentes carenciados, 
faturadas ao Centro Social.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/83183A10-8EAC-46A1-
A0DC-6DDC077F04A7/0/INFORMACAO_11656.pdf

5.2017 · 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

Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo,
no Processo
Descritores: IRC; Correcção aritmética; Custos; Encargo; Supri-
mentos; Associação de empresas; Indispensabilidade de custos
Sumário: Não sendo a recorrente uma SGPS nem estando abran-
gida pelo regime de tributação de grupos de sociedade os encargos 
financeiros por si suportados decorrentes dos suprimentos e pres-
tações suplementares efectuados a empresas associadas de forma 
gratuita não podem ser considerados como custos fiscalmente dedu-
tíveis por não serem indispensáveis para a realização de proveitos da 
recorrente sujeitos a imposto ou para a sua manutenção como fonte 
produtora dos mesmos nos termos do artigo 23 do CIRC na redacção 
vigente à data dos factos. Mantendo-se a recorrente autonomamente 
como sujeito passivo de IRC e as empresas a si associadas igual-
mente autónomas e igualmente sujeitos passivos em sede de IRC os 
encargos financeiros por si suportados decorrentes dos suprimentos 
e prestações suplementares efectuados a favor das empresas a si 
associadas não podem considerar-se como custo indispensável para 
efeitos de dedutibilidade em sede de IRC ao abrigo do disposto no 
artigo 23 do CIRC por serem alheios ao exercício da sua actividade.
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/1ba90559f1
cc75e08025810e00333eba?OpenDocument&ExpandSection=1#_Section1

Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo,
no Processo: 01623/15
Descritores: Imposto de Selo; IVA; Não isenção deste imposto
Sumário: De acordo com as regras da territorialidade consagradas 
no art. 6.º do CIVA (aqui ainda na versão que vigorou até Junho de 
2008), designadamente a norma da alínea e) do seu n.º 8, deve con-
siderar-se como localizada em território nacional a prestação de ser-
viços a uma sociedade portuguesa, sujeito passivo de IVA com sede 
no território nacional, no âmbito de um projecto de refinanciamento, 
efectuada por uma sociedade holandesa, que não tinha em Portugal 
sede, estabelecimento estável ou domicílio a partir do qual o serviço 
fosse prestado. Essa operação, apesar de sujeita a IVA, encontra-se 
dele isenta, nos termos do art. 9.º, n.º 28, alínea a), do CIVA. Ainda 
que o adquirente do serviço tenha indevidamente liquidado IVA com 
referência à operação, não fica afastada a incidência de IS ao abrigo 
do disposto no art. 1.º, n.º 2, do CIS, norma de delimitação negativa de 
incidência que dispõe que «[n]ão são sujeitas a imposto as operações 
sujeitas a imposto sobre o valor acrescentado e dele não isentas».
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/a4c
e97d6a94a93388025810e003c60dd?OpenDocument

Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo,
no Processo: 01060/13
Descritores: IVA; Isenção subjectiva; Organismo de direito pú-
blico; Autoridade pública: Acórdão; Tribunal de Justiça das Co-
munidades Europeias
Sumário: Segundo o acórdão do TJUE de 29/10/2015, no processo 
C-174/14, prolatado na sequência de pedido de reenvio prejudicial 
formulado nestes autos pelo STA, o conceito de organismo de direito 
público contido no primeiro parágrafo do nº 1 do artigo 13º da Diretiva 
2006/112/CE do Conselho, de 28 de Novembro de 2006 (relativa ao 
sistema comum do imposto sobre o valor acrescentado), não pode 
ser preenchido por referência ao conceito de organismo de direito 
público enunciado no nº 9 do artigo 1º da Diretiva 2004/18/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 31 de Março de 2004 (relativa 
à coordenação dos processos de adjudicação dos contratos de em-
preitada de obras públicas, dos contratos públicos de fornecimento e 
dos contratos públicos de serviços).
O artigo 9º, nº 1, da Diretiva 2006/112/CE deve ser interpretado no 
sentido de que constitui uma atividade económica, na aceção desta 
disposição, uma atividade como a que está em causa nos autos, que 
consiste em uma sociedade comercial (recorrente) prestar à Região 
Autónoma dos Açores serviços de planeamento e de gestão do Ser-
viço Regional de Saúde, em conformidade com os contratos-progra-
ma celebrados.
O artigo 13º, nº 1, da Diretiva 2006/112/CE deve ser interpretado no sen-
tido de que está abrangida pela regra de não sujeição ao IVA, prevista 
nessa disposição, uma atividade económica como a que está em cau-
sa nos autos, caso se possa considerar, o que compete ao tribunal na-
cional verificar, que a sociedade recorrente deve ser qualificada como 
organismo de direito público e que exerce a sua atividade enquanto 
autoridade pública, e desde que se conclua que a isenção de IVA não 
é suscetível de conduzir a distorções de concorrência significativas.
Não detém a qualidade de organismo de direito público na acepção 
do referido artigo 13º uma pessoa que pratica atos na qualidade de 
autoridade pública, de modo independente, mas que não está inte-
grada na organização da Administração Pública, não podendo, as-
sim, essa qualidade resultar apenas do facto de a atividade em causa 
consistir na prática de atos de autoridade pública.
Todavia, o facto de uma sociedade, como a recorrente, dispor, nos 
termos do direito nacional aplicável, de prerrogativas de autoridade 
pública, constitui uma indicação importante para evidenciar que ela 
tem, ou pode ter, a qualidade de organismo de direito público. 
Perante certas características da recorrente, assinaladas no acórdão 
do TJUE, que apontam para a sua qualificação como organismo de 
direito público, não sendo, sequer, de excluir, segundo tal acórdão, 
que ela possa ser considerada como entidade integrada na organiza-
ção da Administração Pública da Região Autónoma dos Açores, com-
pete ao tribunal competente para o julgamento da matéria de facto 
ajuizar, à luz dos elementos e circunstâncias assinaladas pelo TJUE e 
face à atividade efetivamente exercida, se ela tem ou não a qualidade 
de organismo de direito público e se exerce essa atividade na quali-
dade de autoridade pública e, ainda, se pode ou não concluir-se pela 
subsistência de distorções significativas de concorrência.
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/02d
b6095d3e18f2f80258106004c62f6?OpenDocument
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agenda fiscal maio.2017

Até ao dia 02

IUC 
Liquidação, por transmissão eletrónica de dados, e pagamento do 
Imposto Único de Circulação (IUC), relativo a Veículos cujo aniver-
sário 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 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 março, pelos sujeitos passivos abrangidos pela periodicida-
de 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 março. 

Até ao dia 15

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. 

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 mul-
tibanco, correspondente ao imposto apurado na declaração res-
peitante ao 1.º trimestre, pelos sujeitos passivos abrangidos pela 
periodicidade trimestral do regime normal. 
2. Entrega Declaração Periódica, por transmissão eletrónica de 
dados, acompanhada dos anexos que se mostrem devidos, pelos 
sujeitos passivos do regime normal trimestral, relativa às opera-
ções 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 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 22

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 
1. Pagamento do Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA), a efe-
tuar nos balcões dos serviços de finanças ou dos CTT ou ain-
da através do multibanco, correspondente ao imposto apurado na 
declaração respeitante ao 1.º trimestre, pelos sujeitos passivos 
abrangidos pelo regime especial dos pequenos retalhistas 
2. Entrega da Declaração Modelo P2 ou da guia Modelo 1074, pe-
los 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. 
3. Entrega da Declaração Recapitulativa, por transmissão eletró-
nica de dados, pelos sujeitos passivos do regime normal mensal 
que no mês anterior, tenham efetuado transmissões intracomuni-
tárias 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. 

4. 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. 
5. 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. 

Até ao dia 30

Contribuição extraordinária sobre o setor energético 
pelas pessoas singulares ou coletivas 
Entrega da contribuição extraordinária sobre o setor energético pe-
las pessoas singulares ou coletivas abrangidas pelos n.ºs 3 e 4 do 
artigo 7.º e n.º 2 e n.º 1, respetivamente, do artigo 8.º do RCESE 
aprovado pelo artigo 228.º da Lei n.º 83-C/2013, de 31 de dezem-
bro, que integrem o setor energético nacional a 1 de janeiro de 
2017. 

Até ao dia 31

IRC 
1. 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). 
2. 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. 
3. Entrega da Declaração Modelo 27, por transmissão eletrónica 
de dados, referente ao apuramento da contribuição extraordinária 
sobre o setor energético a que se referem o n.º 3 do artigo 7.º do 
RCESE. 
4. Entrega da Declaração Modelo 27, por transmissão eletrónica 
de dados, referente ao apuramento da contribuição extraordinária 
sobre o setor energético a que se referem o n.º 4 do artigo 7.º do 
RCESE. 

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 
1. Entrega da Declaração de rendimentos Modelo 3, por transmis-
são eletrónica de dados ou em suporte de papel para os sujeitos 
passivos titulares de qualquer tipo de rendimentos. Se tiverem aufe-
rido rendimentos de qualquer categoria provenientes do estrangei-
ro, juntarão à declaração o Anexo J; se tiverem Benefícios Fiscais, 
deduções à coleta, acréscimos ou rendimentos isentos sujeitos a 
englobamento apresentarão, com a declaração, o Anexo H. 
2. Entrega da Declaração Modelo 48 por transmissão eletrónica 
de dados, pelos sujeitos passivos titulares de partes sociais adqui-
ridas no âmbito de operações abrangidas pelo regime de neutrali-
dade 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. 
3. 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 atribui-
ção de crédito de imposto por dupla tributação internacional quan-
do o montante do imposto pago no Estado da fonte não esteja 
determinado até ao termo do prazo geral de entrega da mesma 
declaração. 
4. Entrega da Declaração Modelo 18, por transmissão eletrónica 
de dados, pelas Entidades emitentes de vales de refeição e outros 
títulos de compensação extrassalarial. 
5. Entrega da Declaração Modelo 27, por transmissão eletrónica 
de dados, referente ao apuramento da contribuição extraordinária 
sobre o setor energético a que se referem o n.º 3 do artigo 7.º do 
RCESE. 
6. Entrega da Declaração Modelo 27, por transmissão eletrónica 
de dados, referente ao apuramento da contribuição extraordinária 
sobre o setor energético a que se referem o n.º 4 do artigo 7.º do 
RCESE. 

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. 

IMI 
1. Entrega pelos sujeitos passivos casados ou em união de fac-
to da declaração de opção pela tributação conjunta, para efeitos 
do Adicional ao Imposto Municipal sobre Imóveis (AIMI), conforme 
previsto no artigo 135.º-D do Código do IMI. 
2. Entrega pelos sujeitos passivos casados sob os regimes de co-
munhão de bens, que não optem pela tributação conjunta para 
efeitos do Adicional ao Imposto Municipal sobre Imóveis (AIMI), de 
declaração conjunta identificando a titularidade dos prédios que 
são bens próprios de cada um deles e os que são bens comuns do 
casal, caso pretendam ser tributados individualmente em função 
dos seus prédios e da sua parte nos bens comuns, conforme pre-
visto no artigo 135.º-D do Código do IMI. 

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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