
Ora, tendo o legislador optado por não disciplinar essa matéria, limi-
tando -se a determinar a data da entrada em vigor do diploma no dia 
seguinte ao da sua publicação, sem estabelecer qualquer norma que 
permitisse a sua aplicação a um período tributário anterior, impõe -se, 
necessariamente, aplicar a regra geral que rege a aplicação da lei 
fiscal substantiva no tempo, plasmada no artigo 12.º da LGT, sendo 
insustentável afastar tal regra ou princípio geral com o argumento de 
que existirão elementos históricos e genéticos que permitem inferir 
que o legislador terá pretendido que a lei nova se aplicasse a todas as 
transmissões realizadas no ano de 2010. É que ainda que fosse essa 
a vontade inicial do legislador, o certo é que acabou por não a expres-
sar e conformar no texto legislativo, e tal conduz, necessariamente, 
à aplicação do princípio geral sobre a aplicação da lei tributária no 
tempo, segundo o qual as normas tributárias se aplicam apenas aos 
factos posteriores à sua entrada em vigor.
Razão por que consideramos que a lei aplicável é avigente na data 
da ocorrência do facto tributário instantâneo gerador. E não há, no 
caso, qualquer dificuldade em situar esse facto no tempo, dado que 
a alienação é datada (30/03/2010), nem há qualquer questão que se 
coloque quanto ao princípio da progressividade do imposto, já que a 
consequência da aplicação do artigo 12.º n.º 1 da LGT é a não con-
sideração das mais -valias em questão para efeitos de liquidação do 
imposto. Assim sendo, também no que diz respeito a esta questão, de 
saber se a liquidação em análise respeitou as regras de aplicação da 
lei tributária no tempo consignadas no artigo 12.º da LGT, se subscre-
ve a argumentação jurídica tecida no acórdão fundamento.
E por todo o exposto julgamos ser claro que, no caso, ocorreu a apli-
cação de lei nova a factos tributários de natureza instantânea já com-
pletamente formados em momento anterior à data da sua entrada em 
vigor, o que envolve uma retroactividade autêntica, porquanto o que 
para esse efeito releva não é o momento da liquidação ou do apura-
mento do imposto, mas o momento em que ocorre o facto tributário 
que determina uma eventual liquidação e pagamento de imposto, pois 
é nessa altura que se exige que se encontre em vigor a lei que prevê 
a criação ou o agravamento do tributo (em obediência ao princípio 
da legalidade, na vertente fundamentada pelo princípio da proteção 
da confiança), de modo a que o cidadão possa equacionar as conse-
quências fiscais do seu comportamento.
Em conclusão, as mais -valias em discussão nestes autos estão su-
jeitas ao regime legal vigente à data da venda, e preenchendo os 
pressupostos vertidos no artigo 10.º, n.º 2, al. a), do CIRS, estão ex-
cluídas de tributação, sendo, por isso, ilegal a liquidação que sobre 
elas incidiu.

CIVA; DL nº 347/85 – Artigos 7 e 8 do artigo 6.º
do CIVA
Localização de operações - Serviços de vigilância humana realizados, 
em centro comercial situado nas regiões Autónomas, a um sujeito pas-
sivo com sede ou direção efetiva no território do continente.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/6C12E33A-69D9-
4A01-9280-32D25D3CA54E/0/INFORMA%C3%87%C3%83O.8707.pdf

CIVA; RITI - art.º 7.º do RITI; al.c) do art.º 14.º do RITI
TICB’s - Remessa de componentes produzidos em TN, destinados a 
serem incorporados em motores de automóveis produzidos por um 
cliente estabelecido/sedeado na UE, para dois armazéns aqui situados.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/F5349A75-3E76-4E17-
A427-9CE78FEB2661/0/INFORMA%C3%87%C3%83O.8670.pdf

CIVA – Artigos 7º, 8º, 18º, 29º, 36º
Facto gerador - Exigibilidade – Taxas – Faturação - Processos de in-
ventário, com benefício de apoio judiciário – Prestações de serviços 
realizadas por notário – Honorários.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/75ECD424-81A8-
4479-BDE9-985D04482E7F/0/INFORMA%C3%87%C3%83O.8812.pdf

CIVA – Artigo 6º
Localização de operações – Royalties obtidos em função de “contratos 
de franchising”
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/BD9895F3-6B93-
4761-9A15-66796E73090E/0/INFORMA%C3%87%C3%83O.9106.pdf
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atualidade legislativa

IMPOSTOS E FINANÇAS PÚBLICAS

Resolução do Conselho de Ministros n.º 88/2015,
de 1 de Outubro
Cria a Comissão de Coordenação das Políticas de Prevenção e Com-
bate ao Branqueamento de Capitais e ao Financiamento do Terrorismo.
https://dre.pt/application/file/70461558

Portaria n.º 318/2015, de 1 de outubro
Diário da República n.º 192/2015
Aprova a declaração modelo 25 e respetivas instruções de preenchi-
mento a utilizar pelas entidades que recebam donativos fiscalmente re-
levantes no âmbito do regime consagrado no Estatuto dos Benefícios 
Fiscais.
https://dre.pt/application/file/70411721

Portaria n.º 332-A/2015, de 5 de outubro
Diário da República n.º 194/2015, 1º Suplemento 
Aprova as instruções de preenchimento da declaração modelo 30, 
aprovada pela Portaria n.º 372/2013, de 27 de dezembro (comunica-
ções por parte de Organismos de Investimento Colectivo).
https://dre.pt/application/file/70445228

Portaria n.º 333/2015, de 6 de outubro
Diário da República n.º 195/2015
Aprova os modelos de distintivo (crachá) e de cartões de identificação 
dos trabalhadores da Autoridade Tributária e Aduaneira.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt /NR/rdonlyres/0FF393F7-
-C5FB-4705-8FB7-0E2A59FB31C1/0/Portaria_333_2015.pdf

Portaria n.º 338/2015, de 8 de outubro
Aprova os novos modelos de fatura, de recibo e de fatura-recibo, bem 
como as respetivas instruções de preenchimento, de acordo com as 
novas redações do artigo 115.º do Código do IRS e do artigo 29.º do 
Código do IVA, e revoga a Portaria n.º 426-B/2012, de 28 de dezembro.
https://dre.pt/application/file/70481962

Portaria n.º 366/2015, de 16de outubro
Aprova os novos modelos de impressos da declaração modelo 3, para 
declarar os rendimentos respeitantes aos anos de 2001 a 2014, e res-
petivas instruções de preenchimento.
https://dre.pt/application/file/70722979

Portaria n.º 370/2015, de 20 de outubro
Aprova os termos a que deve obedecer o envio da informação em-
presarial simplificada (IES) e revoga a Portaria n.º 499/2007, de 30 de 
abril. Relembrando, o Decreto -Lei n.º 8/2007, de 17 de janeiro, alterado 
pelos Decretos -Leis n.os 116/2008, de 4 de julho, 292/2009, de 13 
de outubro, 209/2012, de 14 de setembro e 10/2015, de 16 de janei-
ro, entre outras importantes medidas de eliminação e simplificação de 
atos no setor do registo comercial e dos atos notariais conexos, criou a 
informação empresarial simplificada (IES). Com a IES é possível entre-
gar informação de natureza fiscal, contabilística e estatística sobre as 
contas de empresas, agregando num único ato o cumprimento de cin-
co obrigações legais diferentes: entrega da declaração anual de infor-
mação contabilística e fiscal, registo da prestação de contas, prestação 
de informação de natureza estatística ao Instituto Nacional de Estatís-
tica (INE) e prestação de informação relativa a dados contabilísticos 
anuais para fins estatísticos ao Banco de Portugal (BdP), evitando que 
as empresas tenham de prestar informação materialmente idêntica a 
diferentes entidades públicas e por vias distintas.
https://dre.pt/application/file/70722521

Portaria n.º 371/2015, de 20 de outubro
Com a publicação da Lei n.º 82-E/2014, de 31 de dezembro, em vigor a 
partir de 1 de janeiro de 2015, foram introduzidas profundas alterações 
ao Código do Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Singulares (do-
ravante designado por Código do IRS), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
442 -A/88, de 30 de novembro, tendo sido, nomeadamente, conferida 
uma nova redação ao artigo 71.º e alínea b) do n.º 12 do artigo 119.º do 
Código do IRS.
Face às referidas alterações legislativas, houve a necessidade de pro-
ceder à adequação das instruções de preenchimento da declaração 
de rendimentos e retenções a taxas liberatórias modelo 39. Apresente 
Portaria aprova as novas instruções de preenchimento da declaração 
modelo 39 “rendimentos e retenções a taxas liberatórias” aprovada 
pela Portaria n.º 414/2012, de 17 de dezembro. 
https://dre.pt/application/file/70722522

Portaria n.º 372/2015, de 20 de outubro
Diário da República n.º 205/2015
Aprova a declaração modelo 49 e respetivas instruções de preenchi-
mento, para efeitos do disposto nos n.os 3 e 4 do artigo 60.º do Códi-
go do IRS, ou seja, inobservância do prazo de entrega da declaração 
quando o sujeito passivo obtenha rendimentos de fonte estrangeira.  
Assim, a Reforma do CIRS veio possibilitar a prorrogação do prazo 
geral de entrega da declaração de rendimentos de IRS, até ao dia 31 
de dezembro do ano em que a obrigação deve ser cumprida, nas si-
tuações em que o sujeito passivo aufira rendimentos de fonte estran-
geira relativamente aos quais tenha direito a crédito de imposto por 
dupla tributação internacional, cujo montante não esteja determinado 
no Estado da fonte até ao termo do prazo geral para a entrega da de-
claração modelo 3. Nos termos do n.º 4 do artigo 60.º do Código do 
IRS, a possibilidade de prorrogação do prazo está ainda condicionada 
à comunicação pelo sujeito passivo à Autoridade Tributária e Aduanei-
ra (AT), dentro do prazo geral previsto para a entrega da declaração 
modelo 3, de que cumpre as condições previstas no n.º 3 do mesmo 
artigo, devendo também indicar a natureza dos rendimentos e o respe-
tivo Estado da fonte.
https://dre.pt/application/file/70722523

Portaria n.º 378/2015, de 22 de outubro
Diário da República n.º 207/2015
Aprova o modelo oficial da declaração modelo 48, prevista nos n.os 
5 e 6 do artigo 10.º-A do Código do IRS e respetivas instruções de 
preenchimento. Esta declaração prevista no Código do Imposto sobre 
o Rendimento das Pessoas Singulares (CIRS), é aplicável aos sujeitos 
passivos que sejam titulares de partes sociais adquiridas no âmbito de 
operações abrangidas pelos regimes de neutralidade fiscal previstos 
no Código do IRS e transfiram a sua residência para fora do territó-
rio português. O regime instituído determina a tributação no ano fiscal 
em que ocorreu a perda da qualidade de residente da eventual mais-
-valia apurada relativamente àquelas partes sociais, estabelecendo 
os termos e condições em que se deve processar o pagamento do 
imposto correspondente. Nos casos em que a perda da qualidade de 
residente em território português decorra da transferência da residên-
cia para outro Estado membro da União Europeia (UE) ou do Espaço 
Económico Europeu (EEE), podem os sujeitos passivos optar por uma 
de três modalidades de pagamento do imposto: pagamento imediato, 
diferido ou fracionado. A opção pela modalidade do pagamento diferi-
do ou fracionado deve ser exercida na declaração de rendimentos do 
ano em que ocorreu a perda da qualidade de residente, determinan-
do igualmente a entrega de uma declaração contendo a discriminação 
das partes de capital. No âmbito desta declaração pode a Autoridade 
Tributária e Aduaneira (AT), em caso de fundado receio de frustração 
da cobrança do crédito tributário, subordinar a aplicação do regime à 
prestação de garantia. Nestes termos, mostrou -se necessário proce-
der à aprovação do referido modelo declarativo e respetivas instruções 
de preenchimento, bem como à regulamentação das condições aplicá-
veis à prestação da garantia bancária mencionada no n.º 5 do artigo 
10.º - A do Código do IRS.
https://dre.pt/application/file/70762324

Portaria n.º 383/2015, de 26 de outubro
Aprova a declaração Modelo 10 do IRS e do IRC e respetivas ins-
truções de preenchimento. A declaração Modelo 10 (Rendimentos e 
retenções – Residentes) destina -se a dar cumprimento à obrigação 
declarativa a que se referem a subalínea ii) da alínea c) e a alínea d) 
do n.º 1 do artigo 119.º do Código do Imposto sobre o Rendimento das 
Pessoas Singulares (IRS) e o artigo 128.º do Código do Imposto sobre 
o Rendimento das Pessoas Coletivas (IRC).
https://dre.pt/application/file/70807079

Declaração de retificação n.º 914/2015,
de 19 de outubro - Diário da República n.º 204/2015
Retifica o Aviso n.º 8255/2015, de 29 de julho, publicado no DR, 2.ª 
série, n.º 146, referente à Norma Contabilística para Microentidades do 
Sistema de Normalização Contabilística.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/82E48ED3-B9E4-
466E-A8DD-358741FC7FEB/0/Declaracao_retificacao_914_2015.pdf

Declaração de retificação n.º 915/2015,
de 19 de outubro - Diário da República n.º 204/2015
Retifica o Aviso n.º 8257/2015, de 29 de julho, publicado no DR, 2.ª 
série, n.º 146, referente à Norma Contabilística e de Relato Financeiro 
para Pequenas Entidades do Sistema de Normalização Contabilística.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/2E6FF6DD-0F68-
49D6-AD13-52C7B3ED4EE4/0/Declaracao_retificacao_915_2015.pdf

Declaração de retificação n.º 916/2015,
de 19 de outubro - Diário da República n.º 204/2015
Retifica o aviso n.º 8259/2015, de 29 de julho, publicado no DR, 2.ª 
série, n.º 146, referente à Norma Contabilística e de Relato Financeiro 
para Entidades do Setor não Lucrativo do Sistema de Normalização 
Contabilística.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/05400DC5-B853-
-4BEF-9BAD-633DA0151CFC/0/Declaracao_retificacao_916_2015.pdf

Declaração de retificação n.º 917/2015,
de 19 de outubro - Diário da República n.º 204/2015
Retifica o Aviso n.º 8254/2015, de 29 de julho, publicado no DR, 2.ª 
série n.º 146, referente à Estrutura Conceptual do Sistema de Normali-
zação Contabilística.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/1A36E264-0EB4-
48E0-81A2-49D290C211A1/0/Declaracao_retificacao_917_2015.pdf

Declaração de retificação n.º 918/2015,
de 19 de outubro - Diário da República n.º 204/2015
Retifica o Aviso n.º 8256/2015, de 29 de julho, publicado no DR, 2.ª sé-
rie, n.º 146, referente às Normas Contabilísticas e de Relato Financeiro 
do Sistema de Normalização Contabilística.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/8F12B20D-85BE-
49F7-B030-B47C2DC0E291/0/Declaracao_retificacao_918_2015.pdf

Despacho n.º 11485/2015, de 14 de outubro
Diário da República n.º 201/201, Série II
Aprova o formulário Modelo 27-RFI e respetivas instruções de preen-
chimento.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/F67A4AF2-F213-
46D6-951E-0A40650E05B2/0/Despacho_11485_2015.pdf

ECONOMIA E REGULAÇÃO

Decreto-Lei n.º 225/2015 de 9 de outubro
A capitalização das pequenas e médias empresas (PME) e da econo-
mia constitui um objetivo tanto estratégico como operacional do XIX 
Governo Constitucional. Neste contexto, foi constituída a IFD — Insti-
tuição Financeira de Desenvolvimento, S. A. (IFD), que tem por obje-
to a realização de operações que visem colmatar as insuficiências de 
mercado no financiamento de PME. A atividade da IFD prevê, entre ou-
tras, a gestão de fundos europeus estruturais e de investimento (FEEI), 
no âmbito do «Portugal 2020», mas também de reembolsos de progra-
mas europeus, que as respetivas autoridades de gestão considerem 
alocar à gestão da referida entidade, respeitando o previsto no Acordo 
de Parceria entre Portugal e a Comissão Europeia. Entre os FEEI a 
gerir pela IFD inclui-se, enquadrado no disposto no Regulamento n.º 
1303/2013, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de dezembro 
de 2013, o fundo grossista a constituir pelo presente decreto-lei que 
está destinado a ser aplicado em instrumentos financeiros de capital e 
quase capital, a distribuir pelos intermediários financeiros que venham 
a ser selecionados nos concursos a abrir por aquela instituição, que 
obterão o cofinanciamento através de veículos especiais a constituir 
para o efeito, pese embora, pela sua natureza grossista, não esteja 
habilitado a colocar instrumentos financeiros junto dos investidores não 
qualificados ou beneficiários finais.
https://dre.pt/application/file/70497069

Decreto-Lei n.º 226/2015, de 9 de outubro
A atividade da IFD prevê, entre outras, a gestão de fundos europeus 
estruturais e de investimento (FEEI), no âmbito do «Portugal 2020», 
mas também de reembolsos de programas europeus, que as respe-
tivas autoridades de gestão considerem alocar à gestão da referida 
entidade, respeitando o previsto no Acordo de Parceria entre Portugal 
e a Comissão Europeia. Entre os FEEI a gerir pela IFD inclui -se, en-
quadrado no disposto no Regulamento n.º 1303/2013, do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 17 de dezembro de 2013, o fundo grossista 
a constituir pelo presente decreto -lei que está destinado a ser aplicado 
em instrumentos financeiros de apoio à economia, alavancados por 
cofinanciamento privado e ou público nacional, pese embora, pela sua 
natureza grossista, não esteja habilitado a colocar instrumentos finan-
ceiros junto dos investidores não qualificados ou beneficiários finais. 
Esses instrumentos financeiros, a desenvolver pela IFD e distribuir 
pelos intermediários financeiros que venham a ser selecionados nos 
concursos a abrir pela instituição, obterão o cofinanciamento através 
de veículos especiais a constituir para o efeito.
https://dre.pt/application/file/70497070

Portaria n.º 365/2015, de 16 de Outubro
Define o formato, características e mecanismos de tratamento da infor-
mação relevante para o exercício de atividades económicas, através do 
balcão único eletrónico, designado «Balcão do Empreendedor», e re-
voga a Portaria n.º 131/2011, de 4 de abril. O Decreto -Lei n.º 92/2010, 
de 26 de julho, que transpôs para a ordem jurídica nacional a Diretiva 
n.º 2006/123/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de de-
zembro, veio estabelecer os princípios e as regras necessárias para 
simplificar o livre acesso e exercício das atividades de serviços.
Tendo como objetivo a simplificação administrativa associada à des-
materialização de procedimentos, este diploma impõe a regra da re-
dução ao mínimo indispensável dos encargos sobre os prestadores de 
serviços dos procedimentos administrativos que o diploma contemple, 
bem como de documentos ou atos que tenham de praticar ou enviar às 
autoridades. Assim, impõe-se que todos os pedidos, comunicações e 
notificações entre os prestadores de serviços e as autoridades admi-
nistrativas envolvidas sejam realizados de forma centralizada e desma-
terializada através do balcão único eletrónico dos serviços, denomina-
do «Balcão do Empreendedor».
https://dre.pt/application/file/70722978

JUSTIÇA

Portaria n.º 349/2015, de 13 de Outubro
Regula a plataforma informática de suporte ao procedimento extraju-
dicial pré-executivo e altera a Portaria n.º 282/2013, de 29 de agosto, 
que regulamenta vários aspetos das ações executivas cíveis e revoga 
a Portaria n.º 233/2014, de 14 de novembro.
https://dre.pt/application/file/70641524

jurisprudência
Acórdão do Supremo Tribunal Justiça n.º 13/2015
Uniformiza jurisprudência no sentido de aplicar às contra -ordena-
ções ambientais o instituto de atenuação especial previsto no Artigo 
72.º do CP, ex vi dos Artºs 2° da Lei n.º 50/2006, de 29 de Agosto, e 
32° do RGCO.
https://dre.pt/application/file/70698032

Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 949/2015
O Tribunal Constitucional declara a inconstitucionalidade, com força 
obrigatória geral, das normas que conferem aos membros do Gover-
no responsáveis pelas áreas das finanças e da administração pública 
legitimidade para celebrar e assinar acordos coletivos de empregador 
público, no âmbito da administração autárquica, resultantes do artigo 
364.º, n.º 3, alínea b), e do n.º 6, do da Lei Geral do Trabalho em Fun-
ções Públicas, aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, 
por violação do princípio da autonomia local, consagrado no artigo 
6.º, n.º 1, da Constituição.
https://dre.pt/application/file/70762326

Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo
n.º 5/2015
Relator: Conselheira Dulce Neto
Assunto: Regime transitório das mais-valias
Os ganhos qualificados como mais -valias resultantes da alienação 
onerosa de acções consideram -se, por força de expressa determi-
nação legal, obtidos no momento da alienação; e daí que a alienação 
em causa na decisão arbitral recorrida, realizada em 30/03/2010, se 
configure como um facto gerador instantâneo e autónomo, que não 
carece de qualquer evento posterior para se completar. Ademais, ten-
do existido essa única operação de alienação durante o ano de 2010, 
o facto tributário sempre se teria esgotado nessa transacção, não 
fazendo sentido invocar a necessidade de realização de uma ope-
ração de apuro de um saldo com outros (inexistentes) incrementos 
patrimoniais. Posto isto, a questão que importa passar a conhecer é a 
da aplicação da lei no tempo, isto é, a de saber qual a lei aplicável aos 
ganhos obtidos com a alienação de acções ocorrida em 30/03/2010 
e detidas pelo seu titular por mais de 12 meses, tendo em conta que 
nesse momento estava em vigor o artigo 10.º, n.º 2, al. a), do CIRS, 
segundo o qual “excluem-se do disposto no número anterior mais-
-valias provenientes da alienação de: acções detidas pelo seu titular 
durante mais de 12 meses”, mas sendo que essa norma foi revogada 
pelo artigo 2.º da Lei n.º 15/2010, de 26 de julho.
Esta Lei n.º 15/2010 é omissa no que toca ao estabelecimento de 
regras específicas quanto à sua aplicação no tempo, pois não con-
tém qualquer norma que deponha sobre a sua aplicação temporal, 
limitando -se a prescrever que “A presente lei entra em vigor no dia 
seguinte ao da sua publicação”. O que não pode deixar de represen-
tar uma opção silente do legislador no que toca a essa matéria, até 
porque essa problemática, da aplicação no tempo das alterações le-
gislativas que o diploma veio introduzir na tributação das mais -valias, 
foi colocada e discutida no quadro do debate parlamentar que prece-
deu a aprovação desta Lei.

doutrina administrativa e informações vinculativas
Circular n.º 11/2015 - 06/10
Isenção do IMT, IS e IMI para prédios rústicos aderentes a Zonas de 
Intervenção Florestal ou submetidos a Plano de Gestão Florestal.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/3738ABB5-3B80-
4C6F-B1B2-5B48102C94EE/0/Circular_11_2015.pdf

Oficio-Circulado n.º 60096/2015 - 29/10
Processo de execução fiscal para cobrança de créditos das ordens 
profissionais.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/2748A3BE-293D-
417E-BF09-F3DDCBC802AA/0/Oficio_Circulado_60096_2015.pdf

CIRC – Artigo 88.º, n.º 3 do Código do IRC (CIRC)
Tributação autónoma dos encargos com viaturas ligeiras de mercado-
rias  referidas na alínea b) do n.º 1 do artigo 7.º do Código do Imposto 
sobre Veículos (CISV).
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/1B7A9F62-7553-
474B-B0D7-7B4573B92811/0/FD_Viaturas_Ligeiras_Mercadorias.pdf

CIVA – Artigos 7º, 8º, 18º, 9º
Vouchers - Promoção de bens e serviços através de vouchers comer-
cializados numa plataforma online - tais como relógios, malas de via-
gem, serviços de alojamento, refeições, serviços de SPA, cabeleirei-
ros, entre outros.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/CEDE6130-9D42-
4B67-AC71-33921DE7DC82/0/INFORMA%C3%87%C3%83O.6637.pdf

http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/6C12E33A-69D9-4A01-9280-32D25D3CA54E/0/INFORMA%25C3%2587%25C3%2583O.8707.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/6C12E33A-69D9-4A01-9280-32D25D3CA54E/0/INFORMA%25C3%2587%25C3%2583O.8707.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/F5349A75-3E76-4E17-A427-9CE78FEB2661/0/INFORMA%25C3%2587%25C3%2583O.8670.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/F5349A75-3E76-4E17-A427-9CE78FEB2661/0/INFORMA%25C3%2587%25C3%2583O.8670.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/75ECD424-81A8-4479-BDE9-985D04482E7F/0/INFORMA%25C3%2587%25C3%2583O.8812.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/75ECD424-81A8-4479-BDE9-985D04482E7F/0/INFORMA%25C3%2587%25C3%2583O.8812.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/BD9895F3-6B93-4761-9A15-66796E73090E/0/INFORMA%25C3%2587%25C3%2583O.9106.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/BD9895F3-6B93-4761-9A15-66796E73090E/0/INFORMA%25C3%2587%25C3%2583O.9106.pdf
https://dre.pt/application/file/70461558
https://dre.pt/application/file/70411721
https://dre.pt/application/file/70445228
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/0FF393F7-C5FB-4705-8FB7-0E2A59FB31C1/0/Portaria_333_2015.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/0FF393F7-C5FB-4705-8FB7-0E2A59FB31C1/0/Portaria_333_2015.pdf
https://dre.pt/application/file/70481962
https://dre.pt/application/file/70722979
https://dre.pt/application/file/70722521
https://dre.pt/application/file/70722522
https://dre.pt/application/file/70722523
https://dre.pt/application/file/70762324
https://dre.pt/application/file/70807079
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/82E48ED3-B9E4-466E-A8DD-358741FC7FEB/0/Declaracao_retificacao_914_2015.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/82E48ED3-B9E4-466E-A8DD-358741FC7FEB/0/Declaracao_retificacao_914_2015.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/2E6FF6DD-0F68-49D6-AD13-52C7B3ED4EE4/0/Declaracao_retificacao_915_2015.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/2E6FF6DD-0F68-49D6-AD13-52C7B3ED4EE4/0/Declaracao_retificacao_915_2015.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/05400DC5-B853-4BEF-9BAD-633DA0151CFC/0/Declaracao_retificacao_916_2015.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/05400DC5-B853-4BEF-9BAD-633DA0151CFC/0/Declaracao_retificacao_916_2015.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/1A36E264-0EB4-48E0-81A2-49D290C211A1/0/Declaracao_retificacao_917_2015.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/1A36E264-0EB4-48E0-81A2-49D290C211A1/0/Declaracao_retificacao_917_2015.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/8F12B20D-85BE-49F7-B030-B47C2DC0E291/0/Declaracao_retificacao_918_2015.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/8F12B20D-85BE-49F7-B030-B47C2DC0E291/0/Declaracao_retificacao_918_2015.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/F67A4AF2-F213-46D6-951E-0A40650E05B2/0/Despacho_11485_2015.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/F67A4AF2-F213-46D6-951E-0A40650E05B2/0/Despacho_11485_2015.pdf
https://dre.pt/application/file/70497069
https://dre.pt/application/file/70497070
https://dre.pt/application/file/70722978
https://dre.pt/application/file/70641524
https://dre.pt/application/file/70698032
https://dre.pt/application/file/70762326
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/3738ABB5-3B80-4C6F-B1B2-5B48102C94EE/0/Circular_11_2015.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/3738ABB5-3B80-4C6F-B1B2-5B48102C94EE/0/Circular_11_2015.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/2748A3BE-293D-417E-BF09-F3DDCBC802AA/0/Oficio_Circulado_60096_2015.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/2748A3BE-293D-417E-BF09-F3DDCBC802AA/0/Oficio_Circulado_60096_2015.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/1B7A9F62-7553-474B-B0D7-7B4573B92811/0/FD_Viaturas_Ligeiras_Mercadorias.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/1B7A9F62-7553-474B-B0D7-7B4573B92811/0/FD_Viaturas_Ligeiras_Mercadorias.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/CEDE6130-9D42-4B67-AC71-33921DE7DC82/0/INFORMA%25C3%2587%25C3%2583O.6637.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/CEDE6130-9D42-4B67-AC71-33921DE7DC82/0/INFORMA%25C3%2587%25C3%2583O.6637.pdf
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Até ao dia 02

IUC
• Liquidação, por transmissão eletrónica de dados, e pagamento 
do Imposto Único de Circulação (IUC), relativo aos veículos cujo 
aniversário da matrícula ocorra no mês anterior.
• As pessoas singulares também poderão solicitar a liquidação em 
qualquer serviço de finanças. Contribuição sobre o setor energético.
• Entrega da contribuição sobre o setor energético pelas pessoas 
singulares ou coletivas que integrem o setor energético nacional a 
1 de janeiro de 2014.

Até ao dia 10

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.

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.

Até ao dia 16

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.

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.

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 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.

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

IRC
Entrega da Declaração Modelo 27, por transmissão eletrónica de 
dados, referente ao apuramento da contribuição extraordinária so-
bre o setor energético a que se refere o n.o 1 do artigo 7.o do 
RCESE.

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.

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
Entrega da Declaração Modelo 27, por transmissão eletrónica de 
dados, referente ao apuramento da contribuição extraordinária so-
bre o setor energético a que se refere o n.o 1 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.
As pessoas singulares 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 rece-
ção, ocorridas no mês anterior:
• Alvarás de loteamento, licenças de construção, plantas de arqui-
tetura 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 encerra-
mento de estabelecimentos previstos no n.o 1 do artigo 2o do Dec
Lei n.o 48//2011, de 1 de abril, efetuadas nos termos daquele di-
ploma;
• Licenças de funcionamento de estabelecimentos afetos a ativida-
des industriais.
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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