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informações vinculativas

CIRS - Artigo 5º e 10º
Tributação de rendimentos obtidos de certificados enquanto produtos 
financeiros complexos 
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/985A98F6-E980-4F94-
B9D7-5B7DFB698ED3/0/Certificados_Art_5%20_e_10_CIRS.pdf

DL nº 147/2003, de 11/07(RBC)
Portaria 22-A/2012, de 24/01
Programas informáticos de faturação certificados. 
RBC – DT - Uma entidade obrigada a utilizar programa de faturação 
certificado, não está obrigada a emitir as guias de transporte através 
de programa certificado. 
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/26D45D9F-67B0-41B1-
BB8C-083BCE525E6F/0/Informacao_3474.pdf

CIVA - Portarias nº 363/2010 e nº 22-A/2012;
DL nº 147/2003. 
RBC – DT - Uma entidade obrigada a utilizar programa de faturação 
certificado, não está obrigada a emitir as guias de transporte através 
de programa certificado. 
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/14B18ECA-0778-4F42-
A782-9E99FB05D7B8/0/Informacao_3572.pdf

Aviso n.º 94/2013, de 11/10, DR n.º 197 – Série I
Torna público que foram emitidas notas em que se comunica terem 
sido cumpridas as formalidades constitucionais internas de aprova-
ção da Convenção entre a República Portuguesa e a República da 
Guiné-Bissau para Evitar a Dupla Tributação em Matéria de Impostos 
sobre o Rendimento e Prevenir a Evasão Fiscal, assinada em Lisboa 
em 17 de outubro de 2008.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/281426BE-0A93-
4075-8C95-42A735218DF5/0/Aviso_94_2013_11_10.pdf

Aviso n.º 92/2013, de 1/10, DR n.º 189 – Série I
Torna público que foram cumpridas as formalidades constitucionais 
internas de aprovação do Acordo entre a República Portuguesa e a 
República Gabonesa sobre a Promoção e a Proteção Recíprocas de 
Investimentos, assinado em Lisboa, em 17 de dezembro de 2001. 
http://dre.pt/pdf1sdip/2013/10/18900/0597405974.pdf

STA – Acórdão STA n.º 0840/13 de 24-10-2013
Reenvio Prejudicial – Código dos Contratos Públicos
Estando a jurisprudência nacional dividida quanto ao alcance do art. 75º/ 
1 do Código dos Contratos Públicos e havendo fundadas dúvidas acerca 
do sentido da norma, interpretada conforme à Directiva 2004/18/CE, jus-
tifica-se a intervenção do Tribunal de Justiça, com vista a uma melhor in-
terpretação e aplicação do direito comunitário pelos tribunais nacionais.
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/cf
6ccb1774d6db7980257c150051a948?OpenDocument&ExpandSe
ction=1#_Section1

internacional

STJ - Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça
n.º 12/2013 - DR 1.ª Série N.º 200 - 16 de outubro de 2013
Transitado em julgado o despacho que ordena o cumprimento da 
pena de prisão em consequência do não pagamento da multa por 
que aquela foi substituída, nos termos do artigo 43.º n.os 1 e 2, do 
Código Penal, é irrelevante o pagamento posterior da multa por forma 
a evitar o cumprimento daquela pena de prisão, por não ser caso de 
aplicação do preceituado no n.º 2, do artigo 49.º, do Código Penal.
http://dre.pt/pdf1sdip/2013/10/20000/0611606123.pdf

STJ - Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça n.º 
13/2013 - DR 1.ª série - N.º 201 - 17 de outubro de 2013 
A correspondência entre a multa e a prestação de trabalho a favor 
da comunidade que resulte da substituição da pena de multa, nos 
termos do art. 48º, nº 2, do Código Penal, é a estabelecida no art. 
58º, nº 3, do mesmo diploma, ou seja, um dia de multa corresponde a 
uma hora de trabalho.
http://dre.pt/pdf1sdip/2013/10/20100/0613006137.pdf

TC - Acórdão do Tribunal Constitucional
n.º 602/2013 - DR 1.ª série - 24 de outubro de 2013 
Não declara a inconstitucionalidade de diversas normas e declara a 
inconstitucionalidade, com força obrigatória geral, de várias outras 
normas do Código do Trabalho, aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 
de fevereiro, com a redação dada pela Lei n.º 23/2012, de 25 de junho.
http://dre.pt/pdf1sdip/2013/10/20600/0624106296.pdf

TC - Acórdão do Tribunal Constitucional
n.º 636/2013 - DR 1.ª série - 21 de outubro de 2013 
Declara, com força obrigatória geral, a inconstitucionalidade da norma 
constante do artigo 70.º, n.º 1, alínea a), do Código do Procedimento 
Administrativo, interpretada no sentido de que existindo distribuição 
domiciliária na localidade de residência do notificado, é suficiente o 
envio de carta, por via postal simples, para notificação da decisão 
de cancelamento do apoio judiciário, proferida com fundamento no 
artigo 10.º da Lei n.º 34/2004, de 29 de julho.
http://dre.pt/pdf1sdip/2013/10/20300/0619206193.pdf

TC - Acórdão do Tribunal Constitucional
n.º 637/2013 - DR 1.ª série - 21 de outubro de 2013 
Declara, com força obrigatória geral, a inconstitucionalidade da nor-
ma constante do n.º 4 do artigo 28.º daLei n.º 34/2004, de 29 de julho, 
na interpretação segundo a qual o juiz pode conceder provimento à 
impugnação apresentada pela parte contrária, nos termos do n.º 5 
do artigo 26.º, do mesmo diploma, sem que ao beneficiário do apoio 
judiciário seja dado conhecimento da impugnação e sem que lhe seja 
dada possibilidade de a contraditar.
http://dre.pt/pdf1sdip/2013/10/20300/0619406195.pdf

STA – Acórdão STA n.º 0471/13 de 23-10-2013
Benefícios Fiscais - Fundações
O benefício fiscal previsto na alínea d) do n.º 1 do artigo 1.º do Esta-
tuto do Mecenato é em regra dependente de reconhecimento, sendo, 
porém, automático, se a Fundação destinatária dos donativos for pes-
soa coletiva dotada do estatuto de utilidade pública à qual tenha sido 
reconhecida isenção de IRC. Vindo o direito a tal benefício a ser ad-
quirido de modo automático – por efeito da declaração de utilidade 
pública e isenção de IRC da entidade beneficiária de tais donativos 
- este retroage os seus efeitos à data da verificação dos respetivos 
pressupostos, ex vi do disposto no então artigo 11.º (atual artigo 12.º) 
do EBF, ou seja, à data em que os fundadores efetuaram os donati-
vos destinados à dotação inicial da Fundação. Ora, como dissemos 
já, os pressupostos substantivos do benefício fiscal previsto na alínea 
d), do n.º 1, do artigo 1.º do Estatuto do Mecenato são os de que o 
donativo se (1) destine à dotação inicial de uma (2) Fundação de inici-
ativa exclusivamente privada que prossiga fins de natureza predomi-
nantemente social ou cultural, pressupostos estes que se verificavam 
já em 2004, razão pela qual o direito ao benefício, obtido de modo 
automática a partir de 2005, retroage os seus efeitos à data em que 
efetuou os donativos com aquele fim àquela Fundação, sendo  lícito 
à recorrente deduzi-los como custo fiscal no exercício de 2004, na 
parte em que os suportou, ex vi do disposto no artigo 11.º (atual artigo 
12.º) do Código do IRC.
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/3
6ebdec2e064815980257c1200395c7b?OpenDocument&ExpandS
ection=1#_Section1

CAAD: Arbitragem Tributária
Processo n.º 24/2013 – Tema: IRC, Encargos Financeiros, SGPS, 
EBF, Custos Tendo sido confrontado para se saber se as prestações 
suplementares devem ser qualificadas como partes de capital no âm-
bito da afetação dos encargos financeiros, suportados por uma  SGPS 
para a aquisição de partes de capital, o CAAD considerou que a AT 
ao aplicar o critério do artigo 23º do Código do IRC a um montante 
de juros apurados pelo método da Circular, ou seja, por via presun-
tiva, a AT está a violar essa própria norma e os artigos 15º e 17º do 
Código do IRC e o artigo 104º da CRP. Nestes termos, improcede a 
invocação do art.º 23º do Código do IRC e, em consequência, impro-
cede também a aplicação do método de cálculo contido na Circular 
7/2004, que é um documento interpretativo, para efeitos de avaliação, 
do teor do referido art.º 23º. E quanto ao art.º 32º do EBF, há que 
reconhecer que a questão dos presentes autos arbitrais sai do seu 
âmbito de aplicação, em virtude de a Requerente não ter suportado 
qualquer encargo financeiro com as prestações resultaram da con-
versão de um crédito de que a Requerente era titular. Ora, a Admin-
istração Tributária não pode aplicar o método presuntivo previsto na 
Circular e atalhar caminho aplicando também o art.º 23º do IRC, sob 
pena de aplicar este último também de forma presuntiva, o que não é 
legalmente admissível. Se a Administração Tributária considera que 
a Impugnante contraiu empréstimos para o aplicar em atividades al-
heias ao seu objeto e que os juros pagos em tais financiamentos não 
cumprem com o critério da indispensabilidade previsto no artigo 23.º 
do Código do IRC, então aquela entidade pública tem de demonstrar 
(o que não o fez) os pressupostos relativos à aplicação deste artigo. 
Ao aplicar o critério do artigo 23º do Código do IRC a um montante de 
juros apurados pelo método da Circular, ou seja, por via presuntiva, a 
Administração Tributária está a violar essa própria norma e os artigos 
15º e 17º do Código do IRC. E quanto ao art.º 32º do EBF, há que 
reconhecer que a questão dos presentes autos arbitrais sai do seu 
âmbito de aplicação, em virtude de a Requerente não ter suportado 
qualquer encargo financeiro com as prestações suplementares, as 
quais resultaram da conversão de um crédito que era titular.
http://www.caad.org.pt/userfiles/file/P24%202013T%20-%202013-10-
04%20-%20JURISPRUDENCIA%20-%20Decis%C3%A3o%20arbi-
tral.pdf

jurisprudência

Circular n.º 8/2013 - 04/10
Parques eólicos - Avaliação e tributação em sede de IMI.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/B7261FFE-C156-
46E4-9DD6-C201E47A17F7/0/Circular%208_2013%20IMI.pdf

Ofício-circulado n.º 30152/2013 - 16/10
Gab SDG do IVA
IVA - Direito à dedução - Viaturas ligeiras de mercadorias - art. 21.º, n.º 
1, alínea a) do CIVA
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/6BDB367B-E85C-
461F-8338-B806261F7016/0/IVA-of%20circ%2030152.pdf

Ofício-circulado n.º 30153/2013 - 16/10
Gab SDG do IVA
IVA - Regime aplicável às transmissões pelas seguradoras de “salva-
dos” automóveis
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/1A673DAD-
2DA3-46B9-B462-F6CDBA07086E/0/IVA-of%20circ%2030153.pdf

Ofício-circulado n.º 35024/2013 – 17/10
Novas taxas aplicáveis ao método alternativo de tributação do ISV 
http://www.dgaiec.min-financas.pt/NR/rdonlyres/E4AD25D1-46EE-
4116-8449-6FF3C7AF8393/0/35024_2013.pdf

Ofício-circulado n.º 30154/2013 - 30/10
Gab SDG do IVA
Regime de IVA de caixa - Instruções complementares ao ofício circu-
lado n.º 30150, de 2013-08-30.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/AE548836-37EF-
49BC-8FEC-775DDF864A1A/0/IVA-of%20circ%2030154.pdf

Ofício-circulado n.º 60095/2013 - 31/10
Gab SDG da JT
Regime excepcional de regularização de dívidas fiscais (RERD) - De-
creto-Lei n.º 151-A/2013, de 31 de outubro
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/5D984E68-B24B-
4D42-B768-ACB75CBFF67E/0/ofic-circ60095.pdf

instruções administrativasatualidade legislativa

FINANÇAS PÚBLICAS E IMPOSTOS

Decreto-Lei n.º 151-A/2013, de 31/10, DR n.º 211
Série I - Suplemento
Aprova um regime excecional de regularização de dívidas fiscais e à 
segurança social.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/F64836BD-AA08-
401D-8E06-9B54B0EFF8A4/0/Decreto-Lei_151-A_2013.pdf

Portaria n.º 295-A/2013, de 01/10, DR n.º 189
Série I - 1.º Suplemento
Adequa a reorganização administrativa aos serviços periféricos lo-
cais da Autoridade Tributária e Aduaneira.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/06555ED0-D0F8-
41E8-93D7-5592C08A9279/0/Portaria_295-A_2013.pdf

Portaria n.º 297/2013 de 4 de outubro,
DR 1.ª série - n.º 192
Com a presente portaria pretende atualizar-se as taxas previstas na 
Portaria n.º 44/2011, de 26 de janeiro (Regime de Regularização de 
Veículos – homologação para ISV), aproveitando-se a oportunidade 
para substituir a entidade destinatária da receita cobrada, que passa 
a ser a Autoridade Tributária e Aduaneira (AT).
http://dre.pt/pdf1sdip/2013/10/19200/0600906010.pdf

ECONOMIA E REGULAMENTAÇÃO ECONÓMICA

Decreto-Lei n.º 133/2013 de 3 de outubro
DR 1.ª série - N.º 191
O presente decreto-lei estabelece os princípios e regras aplicáveis ao 
sector público empresarial, incluindo as bases gerais do estatuto das 
empresas públicas.
http://dre.pt/pdf1sdip/2013/10/19100/0598806002.pdf

Decreto-Lei n.º 142/2013. D.R. n.º 202,
Série I de 2013-10-18
Procede à quinta alteração à Lei Orgânica do Banco de Portugal, 
aprovada pela Lei n.º 5/98, de 31 de janeiro.
http://dre.pt/pdf1sdip/2013/10/20200/0615106161.pdf

Decreto-Lei n.º 143/2013. D.R. n.º 202, Série I
de 2013-10-18
Procede à segunda alteração ao Decreto-Lei n.º 228/2000, de 23 de 
setembro, que cria o Conselho Nacional de Supervisores Financeiros.
http://dre.pt/pdf1sdip/2013/10/20200/0616106165.pdf

SOCIEDADES COMERCIAIS
E DEMAIS PESSOAS COLECTIVAS PRIVADAS

Decreto-Lei n.º 134/2013 de 4 de outubro
DR 1.ª série - N.º 192
Estabelece um procedimento extraordinário de realização do estágio e 
do exame para o acesso à atividade de administrador judicial.
http://dre.pt/pdf1sdip/2013/10/19200/0601106012.pdf

Portaria n.º 298/2013, de 4/10, DR n.º 192
Série I, 4 de outubro 
Fixa os procedimentos que deverão ser observados pelas entidades 
inscritas no registo de pessoas coletivas religiosas (RPCR), ao abrigo 
do disposto no Decreto-Lei n.º 134/2003, de 28 de junho, que quei-
ram beneficiar dos regimes de donativos ou de consignação da quota 
do IRS liquidado, nos termos dos n.os 3 a 6 do artigo 32.º da Lei n.º 
16/2001, de 22 de junho (Lei da Liberdade Religiosa). 
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/245FA947-BE18-
4DC8-86D1-93A01D0CE664/0/Portaria_298_2013.pdf

DIREITO PROCESSUAL

Declaração de Retificação n.º 43/2013,
DR 1.ª série - N.º 207, 25 de outubro
Retifica a Portaria n.º 280/2013, de 26 de agosto, do Ministério da 
Justiça, que regula vários aspetos da tramitação eletrónica dos pro-
cessos judiciais, publicada no Diário da República, 1.ª série, n.º 163, 
de 26 de agosto de 2013.
http://dre.pt/sug/1s/udr.asp?d=2013-10-25

Declaração de Retificação n.º 44/2013.
D.R. n.º 207, Série I de 2013-10-25
Retifica a Portaria n.º 280/2013, de 26 de agosto, do Ministério da 
Justiça, que regula vários aspetos da tramitação eletrónica dos pro-
cessos judiciais, publicada no Diário da República, 1.ª série, n.º 163, de 
26 de agosto de 2013.
http://dre.pt/pdf1sdip/2013/10/20700/0629806299.pdf

PENAL

Procuradoria-Geral da República - Diretiva n.º 2/2013 
– DR 2.ª série — N.º 189 — 1 de outubro de 2013
A atuação do Ministério Público no âmbito do processo penal por crime 
fiscal tem -se pautado por diferentes critérios de decisão sobre a ad-
missibilidade ou não da dedução de pedido de indemnização civil. A 
presente Diretiva harmoniza as práticas em vigor e, concomitante-
mente, estabelece as regras de admissibilidade de tais pedidos.
http://dre.pt/pdf2sdip/2013/10/189000000/2993629937.pdf

LABORAL & SEGURANÇA SOCIAL

Decreto Regulamentar n.º 6/2013 de 15 de outubro 
DR 1.ª série - N.º 199
Procede à terceira alteração ao Decreto Regulamentar n.º 1-A/2011, 
de 3 de janeiro, que regulamenta o Código dos Regimes Contributi-
vos do Sistema Previdencial de Segurança Social.
http://dre.pt/pdf1sdip/2013/10/19900/0610006101.pdf
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Até ao dia 11

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 e 12.º do Código do IRS, para comunicação 
daqueles rendimentos e respetivas retenções de imposto, das de-
duções 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 
contribuintes do regime normal mensal, relativa às operações efe-
tuadas em setembro.  
• 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 € 100 000,00), através do 
multibanco, correspondente ao imposto apurado na declaração 
respeitante a setembro, pelos sujeitos passivos abrangidos pela 
periodicidade mensal do regime normal. 

Até ao dia 15

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 ante-
cedente, contendo, relativamente a cada um desses atos, o núme-
ro, data e importância dos documentos de cobrança ou os motivos 
da isenção, nomes dos contratantes, artigos matriciais e respeti-
vas 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 substabeleci-
mentos, 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 
intervenham em operações previstas nas alíneas b), f) e g do n.º 
1 do artigo 10.º, das relações dos atos praticados no mês anterior, 
suscetíveis de produzir rendimentos.  
 
IVA  
• Entrega Declaração Periódica, por transmissão eletrónica de da-
dos, acompanhada dos anexos que se mostrem devidos, pelos 
contribuintes do regime normal trimestral, relativa às operações 
efetuadas no 3.º trimestre.  
• 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 € 100 000,00), através do 
multibanco, correspondente ao imposto apurado na declaração 
respeitante ao 3.º trimestre, pelos sujeitos passivos abrangidos 
pela periodicidade trimestral do regime normal. 

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 retidas, 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 eletró-
nica de dados, pelos sujeitos passivos do regime normal mensal 
que tenham efetuado transmissões intracomunitárias de bens e/
ou prestações de serviços noutros Estados Membros, no mês an-
terior, quando tais operações sejam aí localizadas nos termos do 
art.º 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 eletró-
nica de dados, pelos sujeitos passivos isentos ao abrigo do art.º 
53.º que tenham efetuado prestações de serviços noutros Estados 
Membros, no mês anterior, quando tais operações sejam aí locali-
zadas nos termos do art.º 6.º do CIVA.  
• Entrega da Declaração Modelo P2 ou da guia Modelo 1074, pelos re-
talhistas sujeitos ao regime de tributação previsto no art. 60.º do CIVA, 
consoante haja ou não imposto a pagar, relativa ao 3.º trimestre.  
• Pagamento do Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA), a efe-
tuar nos balcões dos serviços de finanças ou dos CTT ou ainda 
através do multibanco, correspondente ao imposto apurado na 
declaração respeitante ao 3.º trimestre, pelos sujeitos passivos 
abrangidos pelo regime especial dos pequenos retalhistas.  

Até ao dia 25

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

Até ao dia 30

SELO  
Pagamento da 2.ª prestação do Imposto do Selo previsto na ver-
ba 28 da Tabela Geral referente ao ano anterior, se superior a € 
250,00 e igual ou inferior a € 500,00 ou da 3.ª prestação, se supe-
rior a € 500,00.  
 
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. As pessoas singula-
res poderão solicitar a liquidação em qualquer Serviço de Finanças. 
Nota: se o último dia do mês coincidir com um sábado, domingo 
ou dia feriado o pagamento pode ser efetuado até ao 1.º dia útil 
do mês seguinte.  
 
IVA  
Entrega, por transmissão eletrónica de dados, do pedido de resti-
tuição IVA pelos sujeitos passivos cujo imposto suportado, no pró-
prio ano, 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 de três meses consecutivos, tal 
como refere o Decreto-Lei n.º 186/2009 de 12 de agosto.  
 
IMI  
Pagamento da 2.ª prestação do Imposto Municipal sobre Imóveis 
(IMI), referente ao ano anterior, se superior a € 250,00 e igual ou 
inferior a € 500,00 ou da 3.ª prestação, se superior a € 500,00. 

Notas
Os valores monetários expressos nas guias ou declarações de-
vem ser indicados em euros. Não foram considerados os feriados 
municipais. As informações constantes deste documento são pas-
síveis de ser alteradas, nomeadamente nos prazos, por força de 
legislação que vier a ser produzida.
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