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atualidade legislativa

jurisprudência

Portaria n.º 60/2017, Série I de 2017-02-07
Dispõe que os procedimentos simplificados de sucessão hereditária 
que englobem partilha, e a partilha do património conjugal, tramitados 
no «Balcão das Heranças» e «Balcão Divórcio com Partilha» podem 
incluir a realização de contratos de mútuo, destinados ao pagamento 
de tornas, celebrados por instituições de crédito, com ou sem hipoteca 
e fiança.
http://data.dre.pt/eli/port/60/2017/p/dre/pt/html

Decreto-Lei n.º 19/2017, Série I de 2017-02-14
Estabelece um sistema eletrónico de comunicação dos dados dos via-
jantes e das respetivas aquisições que pretendam beneficiar da isen-
ção de imposto sobre o valor acrescentado nas compras realizadas 
em Portugal, no uso da autorização legislativa concedida pelo artigo 
151.º da Lei n.º 7-A/2016, de 30 de março. Nos termos da alínea b) 
do n.º 1 do artigo 14.º do Código do Imposto Sobre o Valor Acres-
centado, são isentas do imposto as transmissões de bens expedidos 
ou transportados para fora da Comunidade por um adquirente sem 
residência ou estabelecimento na União Europeia. Tal norma corres-
ponde à transposição do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 146.º 
da Diretiva 2006/112/CE do Conselho, de 28 de novembro de 2006, 
cujas regras de aplicação, no caso de bens transportados na baga-
gem pessoal de viajantes, se encontram estabelecidas no artigo 147.º 
da mesma Diretiva. Tendo em conta o objetivo de desmaterialização 
dos procedimentos inerentes ao controlo e certificação dos requisi-
tos para validação da isenção, procede-se à criação de um sistema 
eletrónico que permita uma maior celeridade no procedimento de ve-
rificação dos pressupostos da isenção, assim como a recolha de in-
formação relevante para a definição de critérios de risco com vista à 
prevenção e controlo da fraude.
http://data.dre.pt/eli/dec-lei/19/2017/p/dre/pt/html
 
Decreto do Presidente da República n.º 13/2017,
Série I de 2017-02-14
Ratifica o Acordo entre a República Portuguesa e o Belize sobre Troca 
de Informações em Matéria Fiscal, assinado em Londres em 22 de 
outubro de 2010.
http://data.dre.pt/eli/decpresrep/13/2017/p/dre/pt/html

Decreto do Presidente da República n.º 12/2017,
Série I de 2017-02-14
Ratifica a Convenção entre a República Portuguesa e o Principado de 
Andorra para Evitar a Dupla Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal em 
Matéria de Impostos sobre o Rendimento, assinada em Nova Iorque 
em 27 de setembro de 2015.
http://data.dre.pt/eli/decpresrep/12/2017/p/dre/pt/html

Decreto do Presidente da República n.º 15/2017,
Série I de 2017-02-16
Ratifica o Acordo entre a República Portuguesa e o Governo das Ilhas 
Virgens Britânicas sobre Troca de Informações em Matéria Fiscal, as-
sinado em Londres, em 5 de outubro de 2010.
http://data.dre.pt/eli/decpresrep/15/2017/p/dre/pt/html

Decreto do Presidente da República n.º 17/2017, Série 
I de 2017-02-17
Ratifica o Acordo entre a República Portuguesa e os Estados de 
Guernsey sobre Troca de Informações em Matéria Fiscal, assinado 
em Londres, em 9 de julho de 2010.
http://data.dre.pt/eli/decpresrep/17/2017/p/dre/pt/html

Decreto-Lei n.º 22/2017, Série I de 2017-02-22
Procede à criação do Incentivo Fiscal à Produção Cinematográfica, 
no uso da autorização legislativa concedida pelo artigo 183.º da Lei 
n.º 7-A/2016, de 30 de março. O incentivo fiscal a atribuir traduz-se 
na dedução à coleta do IRC de uma percentagem de despesas com 
a produção de obras cinematográficas de longa-metragem. A particu-
laridade do regime que agora se cria reside na natureza reembolsável 
do crédito de imposto, na parte que excede a coleta apurada pelo 
sujeito passivo. Deste modo, assegura-se efetividade e equidade na 
atribuição do incentivo, que poderá beneficiar todas as empresas cine-
matográficas, independentemente de apurarem ou não coleta no ano 
em que realizaram as despesas. Consagra-se igualmente um limite 
ao crédito de imposto a atribuir, fixado em (euro) 4 000 000,00 (quatro 
milhões de euros) por projeto. O reconhecimento do direito ao incenti-
vo competirá ao Instituto do Cinema e do Audiovisual, I. P. (ICA, I. P.), 
que, previamente à realização das despesas elegíveis por parte dos 
sujeitos passivos, emitirá uma decisão de reconhecimento provisório 
da elegibilidade, a qual permite estimar o montante de crédito a apurar, 
uma vez concluído o projeto nas condições previstas. Este mecanismo 
oferece maior segurança a promotores e investidores e maior garantia 
de regularidade na atribuição do benefício. Fixa-se ainda um prazo de 
60 dias para o pagamento do reembolso pela Autoridade Tributária 
e Aduaneira, atribuindo-lhe igualmente a necessária previsibilidade e 
segurança perante os investidores. Na construção do presente incen-
tivo fiscal, assegurou-se a sua compatibilidade com as normas euro-
peias de direito da concorrência em matéria de auxílios de estado, em 
particular com o Regulamento (UE) n.º 651/2014 da Comissão, de 16 
de junho de 2014, que declara certas categorias de auxílio compatí-
veis com o mercado interno.
http://data.dre.pt/eli/dec-lei/22/2017/p/dre/pt/html

doutrina administrativa e informações vinculativas

Ofício-circulado n.º 20.194/2017, de 23/02
Declaração Modelo 3 de IRS em vigor a partir de janeiro de 2017: - 
Considerando que a Lei n.º 7-N2016, de 30 de março (OE 2016), veio 
introduzir alterações ao Código do Imposto sobre o Rendimento das 
Pessoas Singulares (Código do IRS), procedeu-se à reformulação da 
declaração Modelo 3 e de alguns dos seus anexos em conformidade 
com as alterações legislativas, bem como a ajustamentos de alguns 
quadros ou campos por forma a facilitar e obter melhor informação. 
Assim, para cumprimento da obrigação declarativa a que se refere o 
n.º 1 do artigo 57.º do Código do IRS, a Portaria n.º 342-C/2016, de 29 
de dezembro, aprovou os novos modelos de impressos da Declaração 
Modelo 3 - Rosto e Anexos D, G, 1 e J, bem como as respetivas instru-
ções de preenchimento, e ainda as novas instruções de preenchimento 
do Anexo H, aprovado pela Portaria n.º 32/2016, de 25 de fevereiro, e 
que refletem o disposto na norma transitória prevista no n.º 3 do artigo 
195.º da Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro (OE 2017), respeitante às 
despesas de alimentação em refeitório escolar. Os novos impressos e 
instruções de preenchimento deverão ser utilizados a partir de 1 de ja-
neiro de 2017 e destinam-se a declarar rendimentos dos anos de 2015 
e seguintes, mantendo-se em vigor os modelos de impressos e instru-
ções de preenchimento respeitantes aos Anexos A, B, C, E, F, G1 e L.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/6BFBB324-2077-4BFB-
AB59-326B3E7B5813/0/Oficio-Circulado_20194_2017.pdf

Circular n.º 4/2017, de 10/02 – Insolvência
(Alteração do ponto III do anexo à Circular n.º 10/2015)
Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas (CIRE): - Pelo 
Despacho n.º 14/2017-XXI, de 26 de janeiro, do Senhor Secretário de 
Estado dos Assuntos Fiscais, com fundamento na recente jurisprudên-
cia do Supremo tribunal Administrativo (STA), bem como no disposto 
no n.º 4 do artigo 68.º-A, da Lei Geral Tributária (LGT), que prevê que 
a administração tributária deve rever as suas posições face à jurispru-
dência dos tribunais superiores, foi determinado à Autoridade Tributá-
ria e Aduaneira (AT) que procedesse à revisão da interpretação do n.º 
2 do artigo 270.º do CIRE, expresso no ponto III do anexo à Circular n.º 
10/2015, na parte relativa à isenção de IMT na aquisição de imóveis, 
passando a ser admissível a isenção de IMT de bens da massa insol-
vente e não só a sua totalidade, ou seja, a aplicação dos benefícios fis-
cais previstos no n.º 2 do artigo 270.º do CIRE não depende da coisa 
vendida, permutada ou cedida abranger a universalidade da empresa 
insolvente ou um seu estabelecimento. Assim, os atos de venda, per-
muta ou cessão, de forma isolada, de imóveis da empresa ou de es-
tabelecimentos desta estão isentos de IMT, desde que integrados no 
âmbito de planos de insolvência, de pagamentos ou de recuperação 
ou praticados no âmbito da liquidação da massa insolvente.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/101D68AD-0366-4B37-
A491-903E7EC938FF/0/Circular_4_2017_Insolv%C3%AAncia-.pdf
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Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo
n.º 1/2017, Série I de 2017-02-02
Relator: Pleno da Secção do Contencioso Administrativo
Descritores: Uniformização de Jurisprudência
Sumário: Uniformiza a jurisprudência nos seguintes termos: os pro-
cessos de impugnação judicial no âmbito da concessão de asilo ou 
protecção subsidiária, configuram-se, nos termos do artigo 84.º da 
Lei n.º 27/2008, de 30/06, como processos gratuitos
http://data.dre.pt/eli/acsta/1/2017/p/dre/pt/html

Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça
n.º 1/2017, Série I de 2017-02-22
Sumário: Verificando-se uma dupla descrição, total ou parcial, do 
mesmo prédio, nenhum dos titulares registais poderá invocar a seu 
favor a presunção que resulta do artigo 7.º do Código do Registo Pre-
dial, devendo o conflito ser resolvido com a aplicação exclusiva dos 
princípios e das regras de direito substantivo, a não ser que se de-
monstre a fraude de quem invoca uma das presunções.
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/106509198/details/maximized

Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo,
no Processo n.º 01137/16
Relator: Aragão Seia
Descritores: IRS; Manifestações de Fortuna; Fixação Acto; Caso 
Decidido
Sumário: Da decisão de avaliação da matéria colectável por método 
indirecto, atinente a “manifestações de fortuna”, cabe recurso para o 
tribunal tributário, no prazo de 10 dias – nos termos das disposições 
combinadas do n.º 7 do artigo 89.º-A da Lei Geral Tributária, e do n.º 2 
do artigo 146.º-B do Código de Procedimento e de Processo Tributário;
– A decisão de avaliação constitui acto destacável do procedimento 
administrativo, pelo que se forma caso decidido ou caso resolvido na 
falta de recurso judicial dessa decisão, a qual, assim, se consolida 
na ordem jurídica, não podendo ser posta em causa na impugnação 
judicial da liquidação respectiva;
– Deste modo, não é inconstitucional a interpretação segundo a qual 
a impugnação judicial de liquidação adicional de IRS não pode ter por 
fundamento a decisão de avaliação da matéria tributável por “sinais 
exteriores de riqueza”, pois que a lei prevê a impugnabilidade directa 
e autónoma desta decisão através do recurso previsto no n.º 7 do 
artigo 89º-A da LGT;
– Não tendo os recorrentes feito uso de tal recurso, mas de impug-
nação judicial em que pedem a anulação da liquidação, este meio é 
adequado à anulação, mas o pedido deve improceder porque estan-
do consolidada a matéria tributável, esta já não pode ser posta em 
causa na impugnação.
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/95e
4dbb0006035ce802580d4003da103?OpenDocument&ExpandSecti
on=1#_Section1
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agenda fiscal março.2017

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 janeiro, pelos sujeitos passivos abrangidos pela periodici-
dade 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 janeiro. 

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 
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), através do multibanco, 
correspondente ao imposto apurado na declaração respeitante ao 
4.º trimestre do ano anterior, pelos sujeitos passivos abrangidos 
pela periodicidade trimestral do regime normal. 

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 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. 
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 31

IRC 
1. Pagamento da totalidade ou da 1.ª prestação do pagamento 
especial por conta de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas 
Coletivas (IRC) de entidades residentes que exercem, a título prin-
cipal, atividade de natureza comercial, industrial ou agrícola e não 
residentes com estabelecimento estável, com período de tributa-
ção coincidente com o ano civil. 
2. Entrega da Declaração de alterações, por transmissão eletró-
nica de dados, para opção pelo regime especial de tributação de 
grupos de sociedades (RETGS) ou para comunicação de inclu-
são ou de saída de sociedades do perímetro (exceto, neste último 
caso, se a alteração ocorreu por cessação de atividade) ou ainda 
de renúncia ou cessação de aplicação do regime, nos casos em 
que o período de tributação coincida com o ano civil. 
3. Entrega da Declaração de alterações, por transmissão eletró-
nica de dados, pela sociedade dominante para optar pelo regime 
previsto no n.º 5 do artigo 67.º do CIRC, relativamente aos gastos 
de financiamento líquidos do grupo. 
4. Entrega da Declaração de alterações, por transmissão eletró-
nica de dados, para a opção (ou renúncia) pela não concorrência 
para a determinação do lucro tributável dos lucros e prejuízos im-
putáveis a estabelecimento estável situado fora do território portu-
guês, caso o período de tributação coincida com o ano civil. 

IVA 
Entrega da Declaração Modelo 1074, em triplicado, donde consta-
rão as aquisições efetuadas durante o ano anterior pelos retalhis-
tas sujeitos ao regime de tributação previsto no artigo 60.º do CIVA 

IRS 
1. Entrega da declaração de alterações, pelos sujeitos passivos 
de IRS, enquadrados no regime simplificado da categoria B, que 
queiram optar pelo regime da contabilidade organizada. 
2. Entrega da Declaração Modelo 13, por transmissão eletrónica 
de dados, pelas instituições de crédito e sociedades financeiras 
que intervenham nas operações com valores mobiliários, warrants 
autónomos e instrumentos financeiros derivados. 

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 passi-
vos 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 
Entrega pelo cabeça de casal da herança indivisa da declaração 
identificando todos os herdeiros e as suas quotas, caso pretenda 
afastar a equiparação da herança a pessoa coletiva, para efeitos 
do Adicional ao Imposto Municipal sobre Imóveis (AIMI), conforme 
previsto no artigo 135.º-E 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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