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atualidade legislativa
IMPOSTOS E FINANÇAS PÚBLICAS

Portaria n.º 208/2014, de 10 de outubro
Diário da República n.º 196/2014, Série I, de 10.10.2014
Aprova o modelo oficial da declaração da contribuição extraordinária 
sobre o setor energético (declaração modelo 27), bem como as res-
petivas instruções de preenchimento.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/BE24BA2A-76E7-
-40DF-BDEB-9B7DAE271195/0/Portaria_208_2014.pdf

Decreto-Lei n.º 157/2014, de 24 de outubro
Diário da República n.º 206/2014, Série I, de 24.10.2014
No uso da autorização legislativa concedida pela Lei n.º 46/2014, de 
28 de julho, transpõe a Diretiva n.º 2013/36/UE, do Parlamento Euro-
peu e do Conselho, de 26 de junho, e procede à alteração ao Regime 
Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras, aprova-
do pelo Decreto-Lei n.º 298/92, de 31 de dezembro, ao Código dos 
Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de 
novembro, às Leis n.os 25/2008, de 5 de junho, e 28/2009, de 19 de 
junho, e aos Decretos-Leis n.os 260/94, de 22 de outubro, 72/95, 
de 15 de abril, 171/95, de 18 de julho, 211/98, de 16 de julho, 357-
B/2007 e 357-C/2007, de 31 de outubro, 317/2009, de 30 de outubro, 
e 40/2014, de 18 de Março.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/A21256EC-1430-
49E6-9607-9E0127690833/0/Decreto-Lei_157_2014.pdf

Decreto-Lei n.º 158/2014, de 24 de outubro
Diário da República n.º 206/2014, Série I, de 24.10.2014
No uso da autorização legislativa concedida pelo artigo 237.º da Lei 
n.º 83-C/2013, de 31 de dezembro, altera o Código do IVA e aprova o 
novo regime especial do IVA para sujeitos passivos não estabelecidos 
no Estado membro de consumo ou não estabelecidos na Comunida-
de que prestem serviços de telecomunicações, de radiodifusão ou 
televisão e serviços por via eletrónica a pessoas que não sejam su-
jeitos passivos, estabelecidas ou domiciliadas na Comunidade, trans-
pondo parcialmente para o ordenamento jurídico interno o artigo 5.º 
da Diretiva n.º 2008/8/CE, do Conselho, de 12 de fevereiro de 2008, 
estabelecendo o denominado mecanismo do Balcão Único do IVA.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/BEB830E6-9F99-
41BB-8D18-9761229188D8/0/Decreto-Lei_158_2014.pdf

Declaração de Retificação n.º 46/2014, 29 de outubro
Diário da República n.º 209/2014, Série I, de 29.10.2014
Retifica a Lei n.º72/2014, de 2 de setembro, que procede à segunda 
alteração à Lei n.º 68/93, de 4 de setembro, que estabelece a Lei 
dos Baldios, à alteração ao Estatuto dos Benefícios Fiscais, aprova-
do pelo Decreto-Lei n.º 215/89, de 1 de julho, e à nona alteração ao 
Regulamento das Custas Processuais, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
34/2008, de 26 de Fevereiro.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/A3A81273-FD9F-
40D3-A647-A76FFA3E617A/0/Declaracao_Retificacao_46_2014.pdf

Despacho n.º 13171/2014, de 30 de outubro
Diário da República n.º 210/2014, Série II, de 30.10.2014
Criação da Unidade de Gestão da Relação com os Contribuintes.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/C370AC4D-BE04-
41B6-B034-84677DBB7445/0/Despacho_13171_2014.pdf

Decreto-Lei n.º 162/2014, de 31 de outubro
Diário da República n.º 211/2014, Série I, de 30.10.2014
No uso da autorização legislativa concedida pela Lei n.º 44/2014, de 
11 de julho, aprova um novo Código Fiscal do Investimento e procede 
à revisão dos regimes de benefícios fiscais ao investimento produtivo, 
e respetiva regulamentação.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/67E1F1A0-6FA6-
4E49-815B-C61959EDCBE0/0/Decreto_Lei_162_2014.pdf

Aviso n.º 11680/2014, de 21 de outubro de 2014
Diário da República n.º 203/2014, Série II, de 21.10.2014
Coeficiente de atualização dos diversos tipos de arrendamento urba-
no e rural para vigorar no ano civil de 2015.
http:// info.por taldasfinancas.gov.pt /NR/rdonlyres/3893F523-
-D1D0-4E74-B61B-E77B1A3B7DC1/0/Aviso_11680_2014.pdf

JUSTIÇA

Decreto-Lei n.º 153/2014, de 20 de outubro
Diário da República n.º 150/2014, Série I, de 20.10.2014
Através do presente decreto -lei, e sob proposta dos Conselhos Su-
periores, esclarece -se que esses constrangimentos técnicos cons-
tituem justo impedimento à prática de atos por aquela via, ficando 
definido que esse impedimento só ficará ultrapassado quando for pu-
blicitada declaração expressa pelo Instituto de Gestão Financeira e 
Equipamentos da Justiça, I.P. (IGFEJ, I.P.), que confirme a disponibi-
lização e total operacionalidade do CITIUS.
https://dre.pt/application/file/58277392

ECONOMIA & REGULAÇÃO

Decreto-lei n.º 148/2014, de 9 de outubro
Diário da República n.º 195/2014, Série I, de 10.10.2014
Diploma que estabelece o período até ao qual podem ser adotadas 
decisões de concessão de apoios em conformidade com as normas 
europeias da concorrência em matéria de auxílios de Estado (“regras 
de mininis”.
https://dre.pt/application/file/58223703

Decreto-Lei n.º 153/2014, de 20 de outubro
Diário da República n.º 153/2014, Série I, de 20.10.2014
Cria os regimes jurídicos aplicáveis à produção de eletricidade des-
tinada ao autoconsumo e ao da venda à rede elétrica de serviço pú-
blico a partir de recursos renováveis, por intermédio de Unidades de 
Pequena Produção.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/7C8B4709-4E30-
4ABF-B58B-97616A0E33B1/0/Decreto_Lei_153_2014.pdf

Código do IRC - Artigo 123.º 
Obrigações contabilísticas das empresas – Prazo de conservação de 
documentos: - A obrigação de conservação dos livros, registos con-
tabilísticos e respetivos documentos de suporte por 12 anos apenas 
se verifica quanto aos períodos de tributação que se iniciem em ou 
após 1 de janeiro de 2014.  Aliás, este alargamento do prazo de con-
servação dos documentos está em consonância com o alargamento 
do período de reporte de prejuízos fiscais, o qual só se aplica aos 
prejuízos apurados em períodos de tributação que se iniciem em ou 
após 1 de Janeiro de 2014 (nº 5 do Art. 12º da Lei nº 2/2014).
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/182F6796-39A1-4773-
A7FD-F017B60E1099/0/Info_Vinculativa_Scotturb.pdf

Código do IRC – Artigo 86.º-A
Efeitos da opção pelo regime simplificado quando a microentidade 
adota a NCRF-PE.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/EA8E1DB0-C41D-
-4F1B-BC52-622ED5899C4B/0/art_86_A_reg_simplificado_adocao_
NCRF_PE_Proc_2014_002575.pdf

CIVA – Artigo 18º
Taxas - prestação de serviços de restauração coletiva, a organismos 
do Estado e autarquias locais, sujeitos ao regime dos contratos pú-
blicos: - Literalmente, o âmbito de aplicação da alínea 9) do artigo 
9.º do CIVA restringe-se às prestações de serviços que tenham por 
objeto o ensino e às transmissões de bens e prestações de serviços 
conexas, incluindo o fornecimento de refeições escolares, quando 
efetuadas pelos estabelecimentos integrados no Sistema Nacional de 
Educação ou por estabelecimentos que, não o estando, prossigam 
fins análogos e se encontrem devidamente reconhecidos pelo minis-
tério competente. Para além destes, deve, ainda, entender-se que 
quando as referidas refeições escolares sejam fornecidas aos alunos 
pelos municípios ficam abrangidas pela isenção, dada a partilha de 
competências que existe, neste âmbito, entre Ministério da Educação 
e municípios. O fornecimento de refeições escolares em condições 
diferentes das determinadas pela isenção da alínea 9) do artigo 9.º, 
como é o caso das prestações de serviços de fornecimento de refei-
ções escolares, realizadas por entidades ou empresas fornecedoras 
de refeições a municípios ou estabelecimentos de ensino, não pode 
beneficiar daquela norma.
Assim, e no caso concreto, a aquisição de serviços de fornecimento 
de refeições por parte de uma empresa especializada, quando um 
município seja o adquirente, não está abrangida pela isenção, deven-
do as entidades fornecedoras liquidar IVA à taxa normal do imposto, 
exercendo o correspondente direito à dedução.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/FA440670-44D5-
4055-96B3-1844290080A6/0/INFORMA%C3%87%C3%83O.7558.pdf

CIVA – Artigo 6º
Localização de operações - Prestação de serviços de transporte, em 
que o serviço de armazenagem é um elemento do serviço prestado:- 
caso a prestação de serviços de armazenagem contratada, se trate 
de uma única prestação e apresente uma “ligação suficientemente 
direta com um bem imóvel”, no sentido de os adquirentes do serviço 
terem “direito de acesso à parte do imóvel onde as mercadorias estão 
armazenadas”, então trata-se de uma operação sobre imóvel, locali-
zada e tributada no local da situação do imóvel. Caso contrário, isto 
é, se a prestação de serviços de armazenagem for acessória de outra 
prestação de serviços e o adquirente do serviço não tiver direito de 
acesso/utilização a imóvel expressamente determinado, não se trata 
de uma prestação de serviços sobre imóvel e considera-se localizada 
e tributada segundo a regra geral de localização das prestações de 
serviços, consagrada na al. a) do nº6 do art.6º do CIVA, ou seja, na 
sede do adquirente, sujeito passivo de imposto.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/39AEDBD8-6A2F-
4A6A-9059-4053B6F580DA/0/INFORMA%C3%87%C3%83O.7269.pdf

informações vinculativas

Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo
N.º 3/2014 – Diário Da República N.º 199/2014
Uniformiza a jurisprudência nos seguintes termos: I - Só é possível 
a convolação do requerimento de interposição de um recurso em re-
clamação para a conferência se o requerimento tiver dado entrada 
dentro do prazo da reclamação. II - A circunstância de ter havido al-
guma prática jurisprudencial dos TCAs admitindo recurso em vez de 
reclamação, nos casos a que se referem os artigos 40.º, 3, do ETAF e 
27.º, 2, do CPTA, não justifica modificar o entendimento referido em I, 
dado que (i) tal prática não era exata (como veio a decidir-se em acór-
dão uniformizador de jurisprudência n.º 3/2012, DR, 1.ª série, 182, 
de 19-9-2012) (ii) não era uniforme pois contrariava a jurisprudência 
do STA (acórdão de 19-10-2010, proc. 0542/10) e (iii) não tratava de 
modo igual os interesses da parte ao trânsito em julgado de decisão 
favorável e o interesse da parte contrária a ver admitida a reclamação 
para além desse prazo.
https://dre.pt/application/file/58329487

Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça N.º 14/2014
Diário da República N.º 203/2014, Série I de 2014-10-21
Os arguidos que se recusarem à prestação de autógrafos, para pos-
terior exame e perícia, ordenados pelo Exm.º Magistrado do M.º P.º, 
em sede de inquérito, incorrem na prática de um crime desobediên-
cia, previsto e punível pelo artigo 348.º, n.º 1 b), do Código Penal, 
depois de expressamente advertidos, nesse sentido, por aquela au-
toridade judiciária.
https://dre.pt/application/file/58512485

CAAD: Processo n.º 202/2014, 16 de Outubro de 2014
Imposto do Selo: - Terrenos para Construção: - Na definição do âmbi-
to de incidência prevista na Verba 28 da TGIS, o legislador considera, 
como elemento relevante de capacidade contributiva, os prédios de 
elevado valor que, no segmento relativo a sujeitos passivos residen-
tes em território o português, sejam detidos para efeitos habitacio-
nais. No entanto, fazendo incidir a tributação sobre prédios urbanos 
“com afectação habitacional”, o legislador não estabelece, no Código 
do Imposto do Selo, qualquer conceito específico que, para o efeito 
deva ser considerado, antes remetendo a aplicação do regime de tri-
butação dos prédios a que se refere aquela Verba 28 para as normas 
do CIMI. Será, pois, na economia deste Código que terá de ser en-
contrado o sentido daquela expressão, entendimento que, de resto, é 
partilhado pela Requerente e pela Requerida, embora com diferentes 
conclusões. No que concerne à definição das diferentes espécies de 
prédios urbanos, o CIMI, conforme acima se referiu, estabelece clara 
distinção entre prédios “habitacionais” e “terrenos para construção”. 
Os primeiros são classificados em função da respectiva licença au-
tárquica, ou, não existindo esta, em decorrência do uso normal. Os 
segundos são definidos em função da sua potencialidade legal.
Considerada a legislação relativa à construção e edificação urbana, 
designadamente no que respeita aos diversos tipos de licenciamento, 
a classificação de um prédio como “habitacional”, para efeitos tribu-
tários, não apresenta qualquer particularidade: são habitacionais os 
que, nos termos legais, assim forem classificados. Na ausência de 
licenciamento, releva para a classificação o destino normal do prédio. 
Também aqui a lei fiscal não oferece qualquer conceito específico. 
Resulta, porém, quer do conhecimento geral quer da legislação apli-
cável às edificações urbanas, que o destino a habitação pressupõe 
a existência de um mínimo de condições que preservem a intimidade 
pessoal e a privacidade familiar (art. 65.º da CRP).
O licenciamento, pela entidade competente, ou o uso normal de um 
prédio, cujo destino seja a habitação referem-se, como não podia 
deixar de ser, a prédios edificados que reúnam as características exi-
gíveis para como tal serem classificados.
Um terreno para construção - qualquer que seja o tipo e a finalidade 
da edificação que nele será, ou poderá ser, erigida - não satisfaz, só 
por si, qualquer condição para como tal ser licenciado ou para se po-
der definir como sendo a habitação o seu destino normal.
Referindo-se, pois, a norma de incidência do imposto do selo a pré-
dios urbanos com “afectação habitacional”, sem que seja estabeleci-
do qualquer conceito específico para o efeito, não pode dela extrair-
-se que na mesma se contenha uma potencialidade futura, inerente 
a um distinto prédio que porventura venha a ser edificado no terreno.
A expressão “com afectação habitacional” inculca, numa simples lei-
tura, uma ideia de funcionalidade real e presente. Da norma em causa 
não é possível extrair-se, por interpretação, que, como se afirma na 
resposta da Requerida, a opção do legislador por aquela expressão 
tenha em vista integrar “outras realidades para além das identificadas 
no artigo 6.º, n.º 1, alínea a), do CIMI.” Tal interpretação não tem apoio 
legal, face aos princípios contidos os artigos. 9.º do Código Civil e 11.º 
da Lei Geral Tributária.
Com efeito, se o legislador pretendesse abarcar no âmbito de incidên-
cia do imposto outras realidades que não as que resultam da classifi-
cação regida pelo artigo 6.º do CIMI, tê-lo-ia dito expressamente. Mas 
não o fez, antes remetendo, em bloco, para os conceitos e procedi-
mentos previstos no referido Código.
Por outro lado, não pode também ser acolhido o entendimento da 
Requerida no sentido de que o conceito de “afectação habitacional” 
decorre da norma do artigo 45.º do CIMI.
Refere-se este artigo às regras aplicáveis na determinação do valor 
patrimonial dos terrenos para construção estabelecendo que este é 
o que resulta do valor da área de implantação do edifício a construir 
adicionado do terreno adjacente à implantação. Na fixação do valor 
daquela área considera-se uma percentagem, variável entre 15% e 
45%, do valor das edificações autorizadas ou previstas.
Segundo a Requerida, na fixação dos valor das edificações autoriza-
das ou previstas no terreno a avaliar são utilizados os coeficientes apli-
cáveis na determinação do valor patrimonial tributário, designadamen-
te o coeficiente de afectação previsto no artigo 1.º daquele Código.
Concluindo daí que a consideração de um tal coeficiente, dependente 
do tipo de utilização prevista para o prédio a edificar no terreno, será 
determinante para efeitos de aplicação da Verba 28 da TGIS.
Suporta-se esta conclusão no pressuposto de que a expressão “pré-
dios com afectação habitacional” apela a uma classificação que se 
sobrepõe às espécies previstas no n.º 1 do artigo 6.º do CIMI. Não 
é possível, porém, acompanhar tal conclusão. Por um lado, porque 
nada na lei permite concluir que o legislador do imposto do selo tenha 
pretendido alargar, para efeitos da incidência deste tributo, as espé-
cies previstas no n.º 1 do artigo 6.º do CIMI, como já acima se referiu; 
por outro lado, porque a aplicação de um coeficiente de afectação 
se reporta a um dos elementos a considerar na avaliação no terreno, 
ou seja, na determinação do valor das edificações autorizadas ou 
previstas.. Independentemente de na determinação do valor das edi-
ficações autorizadas ou previstas para um terreno para construção 
deva ou não ser considerado um coeficiente de afectação, admite-se, 
por ser óbvio e do conhecimento geral, que o valor de um terreno 
é determinantemente influenciado pelo tipo e características dessas 
edificações. Porém, é matéria que extravasa a questão sobre que 
incide o presente pedido de pronúncia arbitral.
Nas condições referidas, a circunstância de para um determinado ter-
reno para construção estar autorizada a edificação de prédio desti-
nado a habitação, ou a qualquer outra finalidade, ainda que deva ser 
considerada na sua avaliação, não determina qualquer alteração na 
classificação do terreno que, para efeitos tributários, continua a ser 
como tal considerado.
Nestes termos, resultando do artigo 6.º do CIMI uma clara distinção 
entre prédios urbanos “habitacionais” e “terrenos para construção”, 
não podem estes ser considerados, para efeitos de incidência do im-
posto do selo, como “prédios com afectação habitacional”.
Aliás, neste sentido se tem orientado a constante e uniforme juris-
prudência, tanto dos tribunais arbitrais como do Supremo Tribunal 
Administrativo, que aqui se acolhe e reitera.
É certo que o artigo 194.º da Lei n.º 83-C/2013, de 31/12, alterou a 
redacção do n.º1 da Verba 28 da TGIS, passando esta a prever que 
tributação em causa incide, à taxa de 1% «Por prédio habitacional ou 
por terreno para construção cuja edificação, autorizada ou prevista, 
seja para habitação ...»
Trata-se, porém, de norma inovadora, aplicável a partir da data de 
entrada em vigor da referida Lei – 01-01-2014 - não abrangendo, por-
tanto, as situações que constituem objecto do presente processo, em 
que estão em causa factos tributários ocorridos em momento anterior 
ao início da sua vigência.
Só assim não seria se aquela alteração tivesse natureza interpreta-
tiva, aplicando-se, então aos factos passados. Mas, se o legislador 
pretendesse conferir tal natureza à norma alterada não deixaria de o 
fazer constar do respectivo texto.
Não só o legislador o não fez, como não se extrai do texto da norma 
qualquer referência ao seu carácter interpretativo. Pelo contrário, a 
utilização, no texto da nova redacção, da disjuntiva “ou” exprime, nes-
te contexto, um sentido de alternativa.
Por outro lado, desconhece-se qualquer controvérsia gerada pela an-
terior solução de direito, pois que a interpretação possível da norma 
em causa, na sua anterior redacção, repita-se, tem vindo pacifica e 
invariavelmente a ser afirmada pela jurisprudência acima referida.
Na verdade, como refere Baptista Machado (“Introdução ao Direito e 
ao Discurso legitimador” para que a lei nova possa ser interpretativa, 
de sua natureza, é preciso que haja matéria para interpretação. Se a 
regra de direito era certa na legislação anterior, ou se a prática juris-
prudencial que lhe havia de há muito sido atribuído um determinado 
sentido, que se mantinha constante e pacífico, a lei nova que venha 
resolver o respectivo problema jurídico, em termos diferentes, deve 
ser considerada uma lei inovadora”.
Assim, considerando a literalidade da lei nova bem como a constante 
e pacífica jurisprudência conhecida, não podemos deixar de concluir 
que não se está perante uma lei interpretativa, mas perante lei inova-
dora, aplicável apenas para o futuro.

jurisprudência

Ofício-circulado 20173/2014 – DSIRS
Declaração Mensal de Remunerações - Inserção de valores negati-
vos: - A inserção ao de valores negativos 56 e permitida para acertos 
de rendimento e de retenções na fonte efetuados no mesmo período 
de tributação (ou seja, no mesmo ano). Os valores negativos inse-
ridos na DMR, em determinado mês, não podem ser superiores ao 
somat6rio dos valores acumulados declarados nas DMR relativas a 
Declarações de meses anteriores do mesmo período de tributação e 
respeitantes ao mesmo titular de rendimentos.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/3D07A065-CA6B-
4589-9862-4040AF9AEE88/0/Oficio_circulado_20173.pdf

instruções administrativas
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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 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 quo-
tizações sindicais, relativas ao mês anterior.

IVA
• 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 setembro.
• Pagamento do Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA), a efe-
tuar nos balcões dos serviços de finanças ou dos CTT ou ain-
da (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

Contribuição sobre o setor energético
Entrega da contribuição sobre o setor energético calculado sobre 
os ativos fixos tangíveis e intangíveis pelas pessoas singulares ou 
coletivas que integrem o setor energético nacional a 1 de janeiro 
de 2014.

Até ao dia 17

IMT
Os notários e outros funcionários ou entidades que desempenhem 
funções notariais, bem como as entidades e profissionais com com-
petência para autenticar documentos particulares que titulem atos ou 
contratos sujeitos a registo predial, devem submeter, até ao dia 15 de 
cada mês, à Direção-Geral dos Impostos, 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.

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), 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 su-
jeitos passivos 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 ain-
da (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 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
• 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 locali-
zadas nos termos do art.o 6.o do CIVA, e para os sujeitos passivos 
do regime normal trimestral quando o total das transmissões in-
tracomunitárias 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 art.o 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 art.o 6.o do CIVA.
• Entrega da Declaração Modelo P2 ou da guia Modelo 1074, pelos 
retalhistas 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 ain-
da 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 
coletivas que tenham sede, estabelecimento, estável ou domicílio 
fiscal em território português e que aqui pratiquem operações su-
jeitas 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 singulares também 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 do imposto suportado, no pró-
prio ano civil, noutro Estado Membro ou país terceiro (neste caso 
em suporte de papel), quando o montante a reembolsar for supe-
rior 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.

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 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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