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informações vinculativas

CIVA – Artigo 1º, 2º, 3º, 6º, 7º, 8º, 29º, 31º, nº 14
do artigo 29º, n.º 11 do artigo 36.º
Ato Isolado – Sujeito passivo – Declaração de Inicio de atividade – 
Emissão de fatura – Auto-faturação – Liquidação do IVA – Taxas – 
pagamento do imposto - n.º 2 do artigo 27.º
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/A4FB3349-0071-47FC-
97EC-ADE2061C094A/0/Informacao_5332.pdf

DL 147/2003, de 11/07 – Portaria 161/2013, de 23
de abril – Artigo 5º, 7º, 8º (RBC)
RBC – DT – Devolução de bens – Comunicação à AT – Programa de 
faturação certificada - Transporte de materiais para serem objeto de 
“tratamento de superfície”.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/0D6CEB02-3ECF-412F-
94FA-7596AE8AE927/0/INFORMACAO.5121.pdf

DL 147/2003, de 11/07 - alínea c) do n.º 1 do art. 3.º; art. 
13.º; alínea a) do n.º 1 e da alínea a) do n.º 2 do art. 2.º
RBC – DT – Custódia e gestão de arquivos, depositária do arquivo 
documental dos seus clientes. O transporte das caixas de cartão, para 
acondicionar e embalar os documentos.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/32967C02-A4FC-40BF-
8F2B-E7C89A1985A0/0/INFORMACAO.5465.pdf

DL 147/2003, 11/07 - Artigo 3.º, n.º1 alíneas c) e h)
RBC – DT – Transportes rodoviários de mercadorias – Obras de arte 
(museus…) – Materiais de embalagem – Ferramentas do ativo tangível 
utilizadas para montagem de feiras e exposições.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/AACD36A6-331A-4A97-
B76E-4202B34BE7A9/0/INFORMACAO.5378.pdf

DL 147/2003, de 11/07 - alínea d) do n.º 1 do art. 3.º; 
n.º 3 e n.º 4 do art. 3.º.
RBC – Documento de transporte – Exclusão – Amimais (vitelos) trans-
portados por conta dos proprietários dos mesmos, produtores de pecuária.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/DAA3B9F4-0927-4E2D-
B1B7-783B044AD555/0/INFORMACAO.5369.pdf

DL 147/2003, de 11/07 - alínea b) do nº. 2 do art. 3º
RBC – DT - Aquisições intracomunitárias de bens
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/4CEFD383-087F-47DC-
8B22-78D5A34CA908/0/INFORMACAO.5318.pdf

DL 147/2003, de 11/07 - alínea a) do n.º 1 do art. 2.º
RBC – DT – Resíduos – Transporte de resíduos gerados por uma clíni-
ca veterinária, i.e., agulhas e compressas
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/B0D60F8F-33A8-4899-
B0F9-C2843A110439/0/INFORMACAO.5573.pdf

DL 147/2003, de 11/07 – CIVA - Portaria 161/2013, de 
23/04 - alínea a) do n.º 2 do art. 2.º; art. 1.º, alínea b) do 
n.º 1 do art. 2.º, e n.º 1 e n.º 2 do art. 4.º; alíneas a) a e) do 
n.º 1 do art. 5.º; n.º 9 do art. 4.º - n.º 1 do art. 4.º (CIVA) - 
n.º 2 do art. 2.º (portaria)
RBC – DT – IPSS’s – Entrega de refeições utente/beneficiário, – Con-
sumidores finais – Comunicação à AT dos DT’s.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/0DD6684E-ED0C-
4973-B584-752896FB802D/0/INFORMACAO.5419.pdf

DL 147/2003, de 11/07 – RBC – alínea a) do n.º 1 do art. 2.º 
RBC – Documento de transporte – Resíduos – Produtos biológicos, a 
serem objeto de exames de diagnóstico, ….. prevenção no domínio da 
patologia humana, materiais consumíveis.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/57C6D0AE-F067-
4A8C-B29A-6AB2F2D2D4C5/0/INFORMACAO.5417.pdf

DL 147/2003, de 11/07 – CIVA - alínea a) do n.º 1 do 
art. 2.º; alínea b) do n.º 2 do art. 3.º; n.º 3 e n.º 4 do art. 
3.º; art. 13.º - n.º 1 do art. 3.º do CIVA. 
RBC - Documento de transporte – Resíduos pª aterro – Resíduos val-
orizáveis: cartão, papel e/ou plástico, escórias, de sucatas/metais…- 
gestora de resíduos- Anexo E do CIVA
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/E9DAE39B-
5079-465C-9EF6-D0A9FA999AF0/0/INFORMACAO.5411.pdf

DL 147/2003, de 11/07 - CIVA - (RBC) Artigo 1.º, 2.º
n.º 1 alínea b) e n.º 2 alínea a); 3.º n.º 1 alínea c);
4.º e 5.º; artigo 5.º n.º 10 – 3º do CIVA
RBC – Municípios – DT – Comunicação à AT do documento de trans-
porte (DT)
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/89DBE187-2AA9-4528-
8622-892DF59B9CED/0/INFORMACAO.5307.pdf

DL 147/2003, de 11/07
RBC – DT – Resíduos – Transporte de resíduos gerados por uma clíni-
ca dentária, i.e., agulhas e compressas
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/7BC9D459-D9CF-
46AF-90C0-2C14C2808EB3/0/INFORMACAO.5576.pdf

DL 147/2003, de 11/07 
RBC – DT – Armas de Caça, de Desporto e Defesa
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/76F6536E-2632-
4D81-A09D-9600082E9271/0/INFORMACAO.5444.pdf

CIVA - DL n.º 362/99, de 16/09
Ouro para Investimento - Registo das operações de cada cliente de 
montante igual ou superior a € 12.469,95
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/45FC7039-FD9F-4213-
8FDA-6E3750064A6D/0/INFORMA%C3%87%C3%83O.3001.pdf

CIVA - n.º 2 do artigo 98.º
Direito à dedução – Exercido até ao decurso de quatro anos após o 
nascimento do direito à dedução
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/7F626CD9-80DD-4233-
86C8-DC8510C14327/0/INFORMA%C3%87%C3%83O.3949.pdf

CIVA - Artigo 86º
Destruição de bens
h t t p : / / i n f o . p o r t a l d a s f i n a n c a s . g o v . p t / N R /
rdonlyres/0EFDC8D7-E77E-4F81-B822-D9B7F3C9EA79/0/
INFORMA%C3%87%C3%83O.2995.pdf

CIVA - Artigo 78º
Regularizações – Cia de Seguros – Franquias
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/D047BC4A-427F-4F56-
B53D-2E299103F1F7/0/INFORMA%C3%87%C3%83O.4238.pdf

CIVA - Artigo 78º
Regularizações
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/03B9A833-8126-4B73-
9C34-DF9FDC0E51D0/0/INFORMA%C3%87%C3%83O.3831.pdf

CIVA - Artigo 78º
Contratos de concessão de créditos com transmissão de diversos 
créditos – Créditos incobráveis – Regularização do IVA
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/A59202C7-1958-48B9-
B7B8-E79921E937B2/0/INFORMA%C3%87%C3%83O.3665.pdf

CIVA - al. a) do nº 7 do art. 78º
Regularizações - Extinção da execução por inexistência de bens pen-
horáveis
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/AE0E5EA0-6EA5-
4EAC-A334-5672B0BF0811/0/INFORMA%C3%87%C3%83O.3011.pdf

CIVA - Artigo 36º
Direito à dedução - Fatura - Impressa em ficheiro com formato PDF e 
enviada por correio eletrónico ao destinatário
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/45AAFD95-CFD2-4FD6-
8F4A-4F365D9B4FBA/0/INFORMA%C3%87%C3%83O.3550.pdf

CIVA - Artigo 36º
Faturação - Elementos a constar da faturação
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/77436A2A-D363-45B8-
985C-63FCE97B67A4/0/INFORMA%C3%87%C3%83O.3418.pdf

CIVA - Artigo 31º, 32º e 33º
Enquadramento de herança indivisa.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/DB60200C-B2D1-4200-
94A6-C6BD78DA87FD/0/INFORMA%C3%87%C3%83O.3394.pdf

CIVA - Artigo nº 14 do art. 29º; 36º
Auto Facturação – Facturas elaboradas pelo adquirente dos bens e/ou 
serviços, em nome e por conta do fornecedor
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/D4043C42-304E-4D01-
91F2-3EA08C7A14C2/0/INFORMA%C3%87%C3%83O.2791.pdf

CIVA - Artigo 24º
Regularizações do IVA – Bens do activo imobilizado
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/57EB1FD8-AB9A-
4097-94E2-57DB5311CBFC/0/INFORMA%C3%87%C3%83O.3044.pdf

CIVA - Artigo 22º; Despacho Normativo nº 18-A/2010
Reembolso – Pedido efectuado por sujeito passivo nos caos em que a 
obrigação de liquidação do imposto é da responsabilidade do adquir-
ente – Garantia Bancária.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/C75804C9-F662-45FC-
A0B3-5709DE4E9CA9/0/INFORMA%C3%87%C3%83O.3621.pdf

CIVA - Artigo 6º
Localização de operações - Prestação e organização de serviços de 
caráter científico
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/F6CB4A2A-4666-4915-
B6D8-74E683190FEB/0/INFORMA%C3%87%C3%83O.3972.pdf

CIVA - Artigo 6º; 18º; Regulamento de Execução (UE) 
n.º 282/2011
Localização de operações – Taxas – Prestações de serviços de lim-
peza de imóveis – Conceito de estabelecimento estável
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/1A581343-32C7-4921-
B91A-7D557598AF57/0/INFORMA%C3%87%C3%83O.3961.pdf

CIVA - Artigo 6º
Localização de operações – Mecanismo da autoliquidação do adquir-
ente - (reverse charge).
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/0EC53A38-9B08-47E9-
BCC8-40B2D9FB46FB/0/INFORMA%C3%87%C3%83O.3939.pdf

TJUE – IVA – Regime das Agências de Viagens
– Comissão/Portugal – Incumprimento do Estado
– conceito de cliente e viajante:
Na sua petição, a Comissão Europeia pede que o Tribunal de Justiça 
declare que, ao permitir que as agências de viagens apliquem, nos 
termos previstos no Decreto-Lei n.° 221/85, de 3 de julho de 1985, o 
regime especial das agências de viagens aos serviços de viagens 
vendidos a pessoas distintas dos viajantes, a República Portuguesa 
não cumpriu as obrigações que lhe incumbem por força dos artigos 
306.° a 310.° da Diretiva 2006/112/CE do Conselho, de 28 de novem-
bro de 2006, relativa ao sistema comum do imposto sobre o valor 
acrescentado (JO L 347, p. 1, a seguir «diretiva IVA»). O facto de 
o regime especial das agências de viagens constituir uma exceção 
às regras de direito comum, de modo que, enquanto tal, esta ex-
ceção não pode ir além do necessário para alcançar os objetivos que 
prossegue (v. acórdão First Choice Holidays), não implica, todavia, 
que se deva adotar a interpretação baseada no viajante se esta in-
terpretação põe em causa o efeito útil deste regime especial. Apesar 
de reconhecer que o regime especial das agências de viagens pode 
ser melhorado, a Comissão salienta, com fundamento no n.° 28 do 
acórdão Comissão/Espanha, já referido, que não compete aos Esta-
dos-Membros adotarem, por sua própria iniciativa, uma interpretação 
que, segundo esses Estados, melhora o referido regime, visto que, ao 
fazê-lo, substituem-se ao legislador da União. Todavia, esse acórdão 
não pode ser invocado em termos úteis no caso em apreço, na me-
dida em que, contrariamente ao regime especial das agências de 
viagens, a legislação em causa nesse acórdão era unívoca. O argu-
mento relativo às pretensas incoerências decorrentes de uma leitura 
do termo «cliente» no sentido não de «viajante», mas de qualquer tipo 
de «clientes», é apenas válido relativamente à versão inicial inglesa 
da Sexta Diretiva e às versões linguísticas posteriores, decalcadas 
desta, que apenas utilizam este termo uma vez. No que respeita às 
versões linguísticas da diretiva IVA que utilizam este termo de forma 
sistemática nos artigos 306.° a 310.° desta última, este argumento 
é inoperante. Quanto à existência de um risco de as agências de 
viagens aplicarem o referido regime especial mesmo quando atuam 
como intermediário, basta salientar que, tendo em conta o disposto 
expressamente no artigo 306.°, n.° 1, segundo parágrafo, da diretiva 
IVA, que exclui, de qualquer modo, essa possibilidade, esse risco não 
é fundado. Tendo em conta todas as considerações precedentes, há 
que interpretar as disposições dos artigos 306.° a 310.° da diretiva 
IVA no sentido da interpretação baseada no cliente. Por conseguinte, 
há que julgar improcedente a ação intentada pela Comissão.
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=142
223&pageIndex=0&doclang=pt&mode=req&dir=&occ=first&part=1&c
id=236570

TJUE – IVA – Serviços Hospitalares:
Isenções para hospitalização, assistência médica e operações est-
reitamente conexas – Saber se as ‘operações estreitamente conexas’ 
devem ser serviços – Saber se essas operações devem ser efetua-
das pela pessoa que presta os cuidados hospitalares ou médicos – 
Saber se podem ser isentas caso sejam estreitamente conexas com 
a prestação de cuidados médicos não levada a cabo por um hospital 
ou por um estabelecimento semelhante. O conceito de «operações 
estreitamente conexas», constante do artigo 13.°, A, n.° 1, alínea b), 
da Sexta Diretiva 77/388/CEE do Conselho, de 17 de Maio de 1977, 
relativa à harmonização das legislações dos Estados-Membros res-
peitantes aos impostos sobre o volume de negócios – Sistema comum 
do imposto sobre o valor acrescentado: matéria coletável uniforme 
– abrange as entregas de bens e as prestações de serviços. Para 
poder beneficiar da isenção como operação estreitamente conexa 
com a hospitalização e a assistência médica, nos termos do artigo 
13.º, A, n.º 1), alínea b) da Diretiva 77/388/CEE, não é essencial que 
a entrega seja feita pela pessoa que presta o cuidado em questão. 
As entregas de bens ou prestações de serviços que: (i) sejam est-
reitamente conexas com a prestação de cuidados médicos no exercí-
cio das profissões médicas e paramédicas, na aceção do artigo 13.º, 
A, n.º 1, alínea c) da Diretiva 77/388/CEE; (ii) sejam material e eco-
nomicamente dissociáveis da prestação desses cuidados médicos, 
e (iii) não sejam estreitamente relacionados com a hospitalização e 
a assistência médica, na aceção do artigo 13.º, A, n.º 1, alínea b) da 
mesma diretiva,não beneficiam da isenção nos termos de qualquer 
destas duas disposições.
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=1421
82&pageIndex=0&doclang=pt&mode=req&dir=&occ=first&part=1&c
id=236570

internacional

TC – Tribunal Constitucional – Acórdão n.º 474/2013. 
D.R. n.º 179, Série I de 2013-09-17
Pronuncia-se pela inconstitucionalidade da norma constante do n.º 
2 do artigo 18.º do Decreto n.º 177/XII (regime de requalificação de 
trabalhadores em funções públicas), enquanto conjugada com a se-
gunda, terceira e quarta partes do disposto no n.º 2 do artigo 4.º do 
mesmo diploma; pronuncia-se pela inconstitucionalidade da norma 
constante do n.º 1 do artigo 4.º, bem como da norma prevista alínea b) 
do artigo 47.º do mesmo Decreto n.º 177/XII, na parte em que revoga 
o n.º 4 do artigo 88.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, e na 
medida em que impõem, conjugadamente, a aplicação do n.º 2 do 
artigo 4.º do mesmo Decreto aos trabalhadores em funções públicas 
com nomeação definitiva ao tempo da entrada em vigor daquela lei.
http://dre.pt/pdf1sdip/2013/09/17900/0586405890.pdf

TC – Tribunal Constitucional – Acórdão n.º 388/2013. 
D.R. n.º 184, Série I de 2013-09-24
Declara, com força obrigatória geral, a inconstitucionalidade da nor-
ma constante do artigo 814.º, n.º 2, do Código de Processo Civil, na 
redação do Decreto-Lei n.º 226/2008, de 20 de novembro, quando 
interpretada no sentido de limitar os fundamentos de oposição à ex-
ecução instaurada com base em requerimentos de injunção à qual foi 
aposta a fórmula executória.
http://dre.pt/pdf1sdip/2013/09/18400/0592805932.pdf

IMI – Valor Patrimonial Tributário – 2.ª Avaliação:
Requerida 2ª avaliação de prédio urbano, esta é feita de acordo com 
os artºs 38º e segs. do CIMI, tal como determina o nº 2 do artº 76º do 
mesmo diploma. Existindo distorção relativamente ao valor normal de 
mercado, a comissão efetua a avaliação em causa e fixa novo valor 
patrimonial tributário que releva apenas para efeitos de IRS, IRC e 
IMT, desde que exista pedido do interessado devidamente fundamen-
tado (nºs 4 e 6 do artº 76º). No caso concreto dos autos, não tendo 
sido pedida avaliação nos termos e para os efeitos do nº 4 do citado 
artº 76, a avaliação teria de ser efetuada – como foi – com aplicação 
dos artºs 38º e segs. do CIMI (v. o nº 2 do artº 76º).
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/4
76f919148c5cc5a80257bf2002cac84?OpenDocument

IRC – Prejuízos Fiscais – Indeferimento Expresso após 
deferimento tácito – Prazos:
A circunstância de o acto expresso de indeferimento do pedido de 
transmissibilidade de prejuízos fiscais ter sido emitidoo depois do seu 
deferimento tácito, confere-lhe uma dimensão revogatória implícita, 
por substituição, pelo que o prazo para essa revogação não é ilim-
itado, mas sim um prazo limitado de um ano contado da data em que 
se formou o deferimento tácito, em conformidade com o disposto nos 
arts. 140º e 141º do CPA, subsidiariamente aplicáveis por força do 
preceituado nos arts. 2º, alínea c), da LGT e 2º, alínea d), do CPPT, 
em conjugação com o disposto no art. 58º do CPTA.
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/
d7fb14bd501b5bf180257bf20032a45a?OpenDocument&ExpandS
ection=1#_Section1

Execução Fiscal – Garantia
– Princípio da Proporcionalidade:
De acordo com o disposto nos artºs 199º, nº 5 do CPPT e 52º, nº 3 da 
LGT, a administração tributária pode exigir ao executado o reforço da 
garantia no caso de esta se tornar manifestamente insuficiente para 
o pagamento da dívida exequenda e acrescido. Sendo invocada pela 
AT a depreciação dos bens imóveis oferecidos como garantia, em 
virtude do decurso do tempo e da conjuntura económica actual, cabia 
a avaliação desses bens de acordo com o mercado, não bastando 
para esse efeito apresentar o valor dos bens ao abrigo do artº 250º, 
nºs 1 e 4 do CPPT, pois que este valor apenas releva como valor base 
da venda a anunciar em processo executivo. Não tendo o Mmº Juiz 
recorrido apreciado a garantia na totalidade (a já prestada  relativa 
a imóveis e a oferecida relativa a ações), por entender que a recor-
rente já não podia reclamar da avaliação efetuada pela AT quanto 
aos imóveis, impõe-se a baixa dos autos ao tribunal recorrido para 
apreciação da reclamação, tendo em conta a unidade da garantia e 
que os valores a ter em conta devem ser os de mercado.
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/
dae2d18f7ad4318680257bf200340d6b?OpenDocument

Execução Fiscal – Caducidade da Garantia:
Tendo sido atribuído efeito suspensivo à reclamação graciosa, em 
razão da prestação de garantia, esse efeito mantém-se, ainda que 
tenha sido declarada a caducidade da garantia por inobservância do 
prazo de decisão da reclamação graciosa, se for apresentada impug-
nação judicial na sequência do indeferimento daquela reclamação. É 
que, nos termos do disposto no art. 169.º, n.º 1, do CPPT, a execução 
fiscal fica suspensa até à decisão do pleito, sendo que, em relação 
à reclamação graciosa, a decisão do pleito só ocorrerá quando se 
formar o caso decidido ou caso resolvido, quando a liquidação se 
puder considerar estabilizada na ordem jurídica, por a decisão da rec-
lamação graciosa já não ser suscetível de impugnação administrativa 
(recurso hierárquico) ou contenciosa (impugnação judicial) com fun-
damento em vícios geradores de anulabilidade.
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/
a2c6aa699b45dab280257bf2003378c0?OpenDocument

jurisprudência

Ofício-circulado n.º 30151/2013 – 11/09
– Gab SDG do IVA
Decreto-Lei n.º 295/87, de 31 de Julho. Instruções complementares ao 
ofício-circulado n.º 30139/2012, de 28 de Dezembro. Utilização de for-
mulários das “empresas tax free”
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/054ED8B1-760B-
4559-8E24-8AE899F39279/0/IVA-of%20circ%2030151.pdf

instruções administrativas

atualidade legislativa

Lei Orgânica n.º2/2013. D.R. n.º168, Série I de 2013-09-02
Assembleia da República – Aprova a Lei das Finanças das Regiões 
Autónomas.
http://dre.pt/pdf1sdip/2013/09/16800/0542805439.pdf

Lei n.º 72/2013. D.R. n.º 169, Série I de 2013-09-03
Assembleia da República – Décima terceira alteração ao Código 
da Estrada, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 114/94, de 3 de maio, e 
primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 44/2005, de 23 de fevereiro.
http://dre.pt/pdf1sdip/2013/09/16900/0544605499.pdf

Lei n.º 73/2013. D.R. n.º 169, Série I de 2013-09-03
Assembleia da República – Estabelece o regime financeiro das au-
tarquias locais e das entidades intermunicipais.
http://dre.pt/pdf1sdip/2013/09/16900/0549905519.pdf

Lei n.º 74/2013. D.R. n.º 172, Série I de 2013-09-06
Assembleia da República – Cria o Tribunal Arbitral do Desporto e 
aprova a respetiva lei.
http://dre.pt/pdf1sdip/2013/09/17200/0562805640.pdf

Portaria n.º 286/2013. D.R. n.º 173, Série I de 2013-09-09
Ministérios das Finanças e da Justiça
Define a estrutura orgânica, o regime de funcionamento e as com-
petências dos órgãos e serviços dos estabelecimentos prisionais.
http://dre.pt/pdf1sdip/2013/09/17300/0565505661.pdf

Lei n.º 75/2013. D.R. n.º 176, Série I de 2013-09-12
Assembleia da República – Estabelece o regime jurídico das au-
tarquias locais, aprova o estatuto das entidades intermunicipais, esta-
belece o regime jurídico da transferência de competências do Estado 
para as autarquias locais e para as entidades intermunicipais e aprova 
o regime jurídico do associativismo autárquico.
http://dre.pt/pdf1sdip/2013/09/17600/0568805724.pdf

Aviso n.º 10875/2013 de 03/09, DR n.º 169 – Série II
Júri do procedimento concursal interno de admissão a período ex-
perimental para ocupação de 1000 postos de trabalho da categoria 
de inspetor tributário, N1 G4.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/BEDD1204-1F54-
4BF2-917F-ECDBB57AB041/0/Aviso_10875_2013.pdf

Despacho n.º 11844/2013 de 12/09, DR n.º 176 – Série II
Subdelegação de competências
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/316D73DC-
DD2E-4D7C-8A3F-916DC39F4235/0/Despacho_11844_2013.pdf

Despacho n.º 11842/2013 de 12/09, DR n.º 176 – Série II
Designação do substituto legal
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/D383B65D-F53B-
457B-9C52-77A651B72730/0/Despacho_11842_2013.pdf

Portaria n.º 286-A/2013, de 16 de setembro,
DR n.º 178, Suplemento – Série I
Cria a medida Incentivo Emprego.
http://dre.pt/pdf1sdip/2013/09/17801/0000300005.pdf

Portaria n.º 290/2013, de 23 de setembro,
DR n.º 183 – Série I
Aprova os novos modelos e as respetivas instruções de preenchimento 
das declarações de inscrição no registo/início, alterações e cessação 
de atividade e revoga a Portaria n.º 210/2007, de 20 de fevereiro.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/E4F4CC05-779C-
4927-B27C-5468B7AC8925/0/portaria_290_2013_2309.pdf
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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 
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 agosto. 
• 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 agosto, pelos sujeitos passivos abrangidos pela pe-
riodicidade 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. 

Até ao dia 21

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 eletróni-
ca de dados, pelos sujeitos passivos do regime normal trimestral 
que tenham efetuado transmissões intracomunitárias de bens e/
ou prestações de serviços noutros Estados Membros, no trimestre 
anterior, quando tais operações sejam aí localizadas nos termos 
do art.º 6.º do CIVA e o montante das transmissões  intracomuni-
tárias a incluir não tenha excedido € 50.000 no trimestre em curso 
ou em qualquer um dos 4 trimestres anteriores. 
• 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. 

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 31

IRC 
Segundo prestação do pagamento especial por conta de Imposto 
sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (IRC) de entidades re-
sidentes que exercem, a título principal, atividade de natureza co-
mercial, industrial ou agrícola e não residentes com estabelecimen-
to estável, com período de tributação coincidente com o ano civil. 

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. 

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. 
• Entrega, por transmissão eletrónica de dados, da opção pelo 
regime de contabilidade de caixa em sede de IVA, caso pretenda 
a aplicação do regime a partir de 01 de Janeiro do ano seguinte. 

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.

http://www.verbochave.pt
http://www.verbochave.pt

