
Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo
n.º 667/2015, de 23 Setembro 2015
Relator: Conselheira Isabel Marques da Silva
Assunto: IMPUGNAÇÃO; IMPOSTO DO SELO, USUCAPIÃO.
Sumário: Tendo sido adquirido por usucapião apenas o prédio rús-
tico onde foi erguida uma construção, só o valor daquele deve ser 
considerado para efeitos de incidência de imposto de selo. Não sen-
do possível distinguir na liquidação sindicada os valores patrimoniais 
correspondentes ao terreno e ao imóvel aí construído, impõe-se a 
anulação total – e não apenas parcial - da liquidação.

Lei n.º 138/2015, de 7 de Setembro
Segunda alteração ao Estatuto da Ordem dos Psicólogos Portugue-
ses, aprovado pela Lei n.º 57/2008, de 4 de setembro, conformando 
-o com a Lei n.º 2/2013, de 10 de janeiro, que estabelece o regime 
jurídico de criação, organização e funcionamento das associações 
públicas profissionais.
https://dre.pt/application/file/70202880

Lei n.º 139/2015, de 7 de Setembro
Transforma a Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas em Ordem dos 
Contabilistas Certificados, e altera o respetivo Estatuto, aprovado 
pelo Decreto -Lei n.º 452/99, de 5 de novembro, em conformidade 
com a Lei n.º 2/2013, de 10 de janeiro, que estabelece o regime jurí-
dico de criação, organização e funcionamento das associações públi-
cas profissionais.
https://dre.pt/application/file/70202881

Lei n.º 140/2015, de 7 de Setembro
Aprova o novo Estatuto da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, 
em conformidade com a Lei n.º 2/2013, de 10 de janeiro, que estabe-
lece o regime jurídico de criação, organização e funcionamento das 
associações públicas profissionais.
https://dre.pt/application/file/70202882

Lei n.º 143/2015, de 8 de Setembro
Altera o Código Civil, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 47 344, de 25 
de novembro de 1966, e o Código de Registo Civil, aprovado pelo 
Decreto -Lei n.º 131/95, de 6 de junho, e aprova o Regime Jurídico do 
Processo de Adoção.
https://dre.pt/application/file/70215158

Lei n.º 145/2015, de 9 de Setembro
Aprova o Estatuto da Ordem dos Advogados, em conformidade com 
a Lei n.º 2/2013, de 10 de janeiro, que estabelece o regime jurídico de 
criação, organização e funcionamento das associações públicas pro-
fissionais, e revoga a Lei n.º 15/2005, de 26 de janeiro, e o Decreto-
-Lei n.º 229/2004, de 10 de dezembro.
https://dre.pt/application/file/70236401

Lei n.º 150/2015, de 10 de Setembro
Altera o Código Civil, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 47 344, de 25 de 
novembro de 1966, e procede à primeira alteração à Lei -Quadro das 
Fundações, aprovada pela Lei n.º 24/2012, de 9 de julho.
https://dre.pt/application/file/70199921

Lei n.º 154/2015, de 14 de Setembro
Transforma a Câmara dos Solicitadores em Ordem dos Solicitado-
res e dos Agentes de Execução, e aprova o respetivo Estatuto, em 
conformidade com a Lei n.º 2/2013, de 10 de janeiro, que estabelece 
o regime jurídico de criação, organização e funcionamento das asso-
ciações públicas profissionais.
https://dre.pt/application/file/70280824

Lei n.º 155/2015, de 14 de Setembro
Aprova o Estatuto da Ordem dos Notários, em conformidade com 
a Lei n.º 2/2013, de 10 de janeiro, que estabelece o regime jurídico 
de criação, organização e funcionamento das associações públicas 
profissionais, revoga o Decreto -Lei n.º 27/2004, de 4 de fevereiro, e 
procede à terceira alteração ao Estatuto do Notariado, aprovado pelo 
Decreto -Lei n.º 26/2004, de 4 de fevereiro.
https://dre.pt/application/file/70297520

Lei n.º 156/2015, de 16 de Setembro
Segunda alteração ao Estatuto da Ordem dos Enfermeiros, confor-
mando -o com a Lei n.º 2/2013, de 10 de janeiro, que estabelece o 
regime jurídico de criação, organização e funcionamento das asso-
ciações públicas profissionais.
https://dre.pt/application/file/70309872

Lei n.º 157/2015, de 17 de Setembro
Segunda alteração ao Estatuto da Ordem dos Engenheiros Técnicos, 
em conformidade com a Lei n.º 2/2013, de 10 de janeiro, que estabe-
lece o regime jurídico de criação, organização e funcionamento das 
associações públicas profissionais.
https://dre.pt/application/file/70303427

Lei n.º 202/2015, de 17 de setembro - Diário da Repú-
blica n.º 182/2015, Série I
Atribui ao Instituto dos Registos e do Notariado, I. P., as funções relati-
vas à emissão, renovação e portabilidade, em Portugal, do identificador 
designado por Legal Entity Identifier e estabelece o respetivo regime.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/2B79EFD9-2F08-4081-
-BA6E-FE3A57657CAC/0/Decreto_Lei_202_2015.pdf

Lei n.º 158/2015, de 17 de Setembro
Aprova o regime jurídico da transmissão e execução de sentenças 
em matéria penal que imponham penas de prisão ou outras medidas 
privativas da liberdade, para efeitos da execução dessas sentenças na 
União Europeia, bem como o regime jurídico da transmissão e execu-
ção de sentenças e de decisões relativas à liberdade condicional para 
efeitos da fiscalização das medidas de vigilância e das sanções alter-
nativas, transpondo as Decisões - Quadro 2008/909/JAI, do Conse-
lho, e 2008/947/JAI, do Conselho, ambas de 27 de novembro de 2008.
https://dre.pt/application/file/70303428

ACTIVIDADE ECONÓMICA E REGULAÇÃO

Decreto-Lei n.º 186/2015, de 03 de setembro - Diário 
da República n.º 172/2015
Procede à quarta alteração ao Decreto-Lei n.º 39/2008, de 7 de mar-
ço, que estabelece o regime jurídico da instalação, exploração e fun-
cionamento dos empreendimentos turísticos, e à segunda alteração 
ao Decreto-Lei n.º 108/2009, de 15 de maio, que estabelece as condi-
ções de acesso e de exercício da atividade das empresas de anima-
ção turística e dos operadores marítimo-turísticos.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/648C6CDE-0FEA-
-44AD-BBAF-279C993DB00E/0/Decreto_Lei_186_2015.pdf

Lei n.º 147/2015, de 9 de Setembro
Aprova o regime jurídico de acesso e exercício da atividade segu-
radora e resseguradora, bem como o regime processual aplicável 
aos crimes especiais do setor segurador e dos fundos de pensões e 
às contraordenações cujo processamento compete à Autoridade de 
Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões, transpondo a Direti-
va 2009/138/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de 
novembro de 2009, procede à quinta alteração ao Decreto -Lei n.º 
12/2006, de 20 de janeiro, à primeira alteração ao regime jurídico do 
contrato de seguro, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 72/2008, de 16 
de abril, à segunda alteração ao Decreto -Lei n.º 40/2014, de 18 de 
março, e revoga o Decreto de 21 de outubro de 1907 e o Decreto -Lei 
n.º 90/2003, de 30 de abril.
https://dre.pt/application/file/70236403

Lei n.º 152/2015, de 14 de Setembro
Regime jurídico do processo de reconhecimento da situação de pré-
dio rústico e misto sem dono conhecido que não esteja a ser utilizado 
para fins agrícolas, florestais ou silvopastoris e seu registo.
https://dre.pt/application/file/70280822

Lei n.º 153/2015, de 14 de Setembro
Regula o acesso e o exercício da atividade dos peritos avaliadores 
de imóveis que prestem serviços a entidades do sistema financeiro 
nacional.
https://dre.pt/application/file/70280823
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atualidade legislativa
IMPOSTOS E FINANÇAS PÚBLICAS

Lei n.º 132/2015, de 4 de Setembro
Terceira alteração à Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, que estabele-
ce o regime financeiro das autarquias locais e das entidades intermu-
nicipais. Por este diploma, ficou consagrado a redução das taxas do 
IMT em 1/3 em 2017 e 2/3 em 2018.
https://dre.pt/application/file/70186155

Lei n.º 148/2015, de 9 de setembro
Diário da República n.º 176/2015, Série I
Aprova o Regime Jurídico da Supervisão de Auditoria, transpondo a 
Diretiva 2014/56/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 
de abril de 2014, que altera a Diretiva 2006/43/CE relativa à revisão 
legal das contas anuais e consolidadas, e assegura a execução, na 
ordem jurídica interna, do Regulamento (UE) n.º 537/2014, do Parla-
mento Europeu e do Conselho, de 16 de abril de 2014, relativo aos 
requisitos específicos para a revisão legal de contas das entidades de 
interesse público.
https://dre.pt/application/file/70236404

Decreto-Lei n.º 190/2015, de 10 de Setembro
Aprova o regime jurídico das Caixas Económicas.
https://dre.pt/application/file/70199926

Lei n.º 151/2015, de 11 de Setembro
Nova Lei de Enquadramento Orçamental.
https://dre.pt/application/file/70262677

Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de Setembro
Aprova o Sistema de Normalização Contabilística para as Administra-
ções Públicas.
https://dre.pt/application/file/70262678

Portaria n.º 297/2015, de 21 de Setembro
A presente portaria procede à regulamentação do regime fiscal de 
apoio ao investimento (adiante RFAI) e do regime da dedução por 
lucros retidos e reinvestidos (adiante DLRR) estabelecidos, respetiva-
mente, nos Capítulos III e IV do Código Fiscal do Investimento.
https://dre.pt/application/file/70344876

Portaria n.º 297/2015, de 21 de setembro
Diário da República n.º 184/2015, Série I 
Procede à regulamentação do regime fiscal de apoio ao investimen-
to (RFAI) e do regime da dedução por lucros retidos e reinvestidos 
(DLRR).
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/2866CBB0-5CA3-
48A9-92D4-961B5211FF9E/0/Portaria_297_2015.pdf

Portaria n.º 308/2015, de 25 de setembro
Diário da República n.º 188/2015, Série I
Cria o Programa Empreende Já - Rede de Perceção e Gestão de Ne-
gócios e revoga a Portaria n.º 427/2012, de 31 de dezembro.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/8B7D9BBA-3754-
4355-AB09-84C633E82245/0/Portaria_308_2015.pdf

Aviso n.º 10784/2015, de 23 de setembro
Diário da República n.º 186/2015, Série II
Coeficiente de atualização dos diversos tipos de arrendamento urba-
no e rural para vigorar no ano civil de 2016.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/3649C1F2-44A0-
4E24-B3DE-B29363A3D5C4/0/Aviso_10784_2015.pdf

Declaração de Retificação n.º 41-B/2015, de 21
de setembro - DR n.º 184/2015, 1º Suplemento, Série I
Retifica a Portaria n.º 220/2015, de 24 de julho, do Ministério das Fi-
nanças que aprova os modelos de demonstrações financeiras para 
as diferentes entidades que aplicam o SNC, publicada no Diário da 
República n.º 143, 1.ª série de 24 de julho de 2015.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/C8725DF1-FE0A-4212-
-8DC0-E7DFAB71F030/0/Declaracao_Retificacao_41B_2015.pdf

Declaração de Retificação n.º 41-A/2015, de 21
de setembro - Diário da República n.º 184/2015,
1º Suplemento, Série I
Retifica a Portaria n.º 218/2015, de 23 de julho, do Ministério das Fi-
nanças que aprova o Código de Contas, publicada no Diário da Re-
pública n.º 142, 1.ª série de 23 de julho de 2015.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/5342049C-15DB-
-4E0C-B42F-5D508D574D5F/0/Declaracao_Retificacao_41A_2015.pdf

TRABALHO

Lei n.º 120/2015, de1 de Setembro
Procede à nona alteração ao Código do Trabalho, aprovado pela Lei 
n.º 7/2009, de 12 de fevereiro, reforçando os direitos de maternidade e 
paternidade, à terceira alteração ao Decreto – Lei n.º 91/2009, de 9 de 
abril, e à segunda alteração ao Decreto – Lei n.º 89/2009, de 9 de abril. 
https://dre.pt/application/file/70144395

Decreto-lei n.º 210/2015, de 25 de Setembro
Procede à primeira alteração à Lei n.º 70/2013, de 30 de agosto, que 
estabelece os regimes jurídicos do fundo de compensação do traba-
lho e do fundo de garantia de compensação do trabalho.
https://dre.pt/application/file/70386230

JUSTIÇA

Lei n.º 122/2015, de 1 de Setembro
Altera o Código Civil e o Código de Processo Civil, no que respeita 
ao regime de alimentos em caso de filhos maiores ou emancipados. 
https://dre.pt/application/file/70144397

Lei n.º 123/2015, de 2 de Setembro
Primeira alteração ao Estatuto da Ordem dos Engenheiros, aprovado 
pelo Decreto -Lei n.º 119/92, de 30 de junho, em conformidade com a Lei 
n.º 2/2013, de 10 de janeiro, que estabelece o regime jurídico de criação, 
organização e funcionamento das associações públicas profissionais.
https://dre.pt/application/file/70170264

Lei n.º 124/2015, de 2 de Setembro
Terceira alteração ao Estatuto da Ordem dos Médicos Dentistas, con-
formando -o com a Lei n.º 2/2013, de 10 de janeiro, que estabelece 
o regime jurídico de criação, organização e funcionamento das asso-
ciações públicas profissionais.
https://dre.pt/application/file/70170265

Lei n.º 126/2015, de 3 de Setembro
Primeira alteração ao Estatuto da Ordem dos Nutricionistas, confor-
mando -o com a Lei n.º 2/2013, de 10 de janeiro, que estabelece o 
regime jurídico de criação, organização e funcionamento das asso-
ciações públicas profissionais.
https://dre.pt/application/file/70179242

Lei n.º 130/2015, de 4 de Setembro
Procede à vigésima terceira alteração ao Código de Processo Penal 
e aprova o Estatuto da Vítima, transpondo a Diretiva 2012/29/UE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de outubro de 2012, que 
estabelece normas relativas aos direitos, ao apoio e à proteção das 
vítimas da criminalidade e que substitui a Decisão -Quadro 2001/220/
JAI do Conselho, de 15 de março de 2001.
https://dre.pt/application/file/70186153

Lei n.º 131/2015, de 4 de Setembro
Quarta alteração ao Estatuto da Ordem dos Farmacêuticos, confor-
mando -o com a Lei n.º 2/2013, de 10 de janeiro, que estabelece o 
regime jurídico de criação, organização e funcionamento das asso-
ciações públicas profissionais.
https://dre.pt/application/file/70186154

Ofício-circulado n.º 20180/2015 - 19/08
Rendimentos prediais - Atividade arrendamento/alojamento local.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/FE12E092-A544-
-4BD3-A93E-F0048EEFE89D/0/Of_circ_20180_2015.pdf

Oficio-circulado 30174/2015 - 26/08
IVA - Enquadramento das atividades terapêuticas não convencionais.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt /NR/rdonlyres/4D54139E-
-1D3B-46D2-B15B-AD786E83E4F7/0/Oficio_Circulado_30174.pdf

Circular n.º 9/2015 - 28/08
Redução da taxa de IMI para o prédio destinado a habitação própria 
e permanente, em função do número de dependentes que compõem 
o agregado familiar do sujeito passivo.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/B69EDCC3-93F9-
4F65-A973-C14497590F79/0/Circular_9_2015.pdf

CIVA – artigos 36.º e 40.º
Fatura – Elementos a constar – Taxas - Serviços de restauração 
prestados na modalidade de “buffet”; pagamento efetuado através de 
um valor pré- definido por refeição (à descrição-opções variadas) de 
ementa diária; faturas com a menção “buffet”.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/3D9E95B5-1369-4065-
9663-1EB7B5A85F7F/0/INFORMA%C3%87%C3%83O.8993.pdf

CIVA - al. c) do n.º 1 do artigo 18.º
Taxas - Fornecimento de refeições escolares às escolas primárias e pré- 
primárias, através de protocolo celebrado com uma Junta de Freguesia.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/A68B0C03-0797-4C80-
-ADA5-F16631EED88F/0/INFORMA%C3%87%C3%83O.9159.pdf

CIVA – artigos 36º, 78º.
Regularizações – Emissão de notas de crédito.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/0D7FF34D-F933-
-41CE-9C7C-201F170F8C7A/0/INFORMA%C3%87%C3%83O.6769.pdf

CIVA - nº 5 do artº 78º
Regularizações - Prova de que o adquirente tomou conhecimento da 
retificação.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/F1F9C2A5-F108-4E64-
96C4-63A5DDF2EF62/0/INFORMA%C3%87%C3%83O.6770.pdf

doutrina administrativa e informações vinculativas

Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo
n.º 403/2015, de 23 Setembro 2015
Relator: Conselheira Dulce Neto
Assunto: RETENÇÃO NA FONTE; IMPUGNAÇÃO; PRAZO.
Sumário: De harmonia com o que dispõem os nºs. 3 e 4 do artigo 
132º do CPPT, o substituído que quiser impugnar a retenção de im-
posto na fonte a título definitivo dispõe do prazo de dois anos a contar 
do final do ano em que ocorreu a retenção para apresentar a neces-
sária reclamação graciosa.

jurisprudência

CIVA – artigo 36.º
Faturas – Substituição de faturas.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/75A8EF38-6FA5-
4196-BE77-1F1781B44132/0/INFORMA%C3%87%C3%83O.7201.pdf

CIVA - Decreto-Lei n.º 71/2013
RIVAC – Rappel – Recibos – Notas de débito - Direito à dedução – 
Regularizações
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/70C327E5-BABD-48D2-
-BD25-15AA8F33F11E/0/INFORMA%C3%87%C3%83O.7709.pdf

CIVA – artigo 78.º
Regularizações – Atividade de aluguer de viaturas - disponibilização 
ao cliente do depósito cheio de combustível, o mesmo acontecendo 
na restituição da viatura - “depósito cheio/vazio” – Emissão da nota de 
devolução relativa a acertos
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/A6B6C0D4-673B-
-4FD5-89B1-A93CCBBCEE53/0/INFORMA%C3%87%C3%83O.8063.pdf

CIVA - alínea h) dos nºs 9 e 10 do art. 6.º; alínea d), do nº 12, 
do art. 6.º.
Localização de operações - Serviços prestados por via eletrónica - 
Operações disponibilizadas pela requerente no serviço de HOME-
BANKING.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/FB37448A-ABAF-44B4-
9D6C-A0F84FF29FC2/0/INFORMA%C3%87%C3%83O.8093.pdf

CIVA – artigo 6º; Decreto-Lei nº 158/2014
Localização de operações – Mini One Stop Shop – MOSS - Presta-
ções de serviços de telecomunicações, de radiodifusão e televisão 
e dos serviços prestados por via eletrónica, efetuadas a não sujeitos 
passivos.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/ED4346C2-9033-4FE8-
A9C3-6C2F691D972D/0/INFORMA%C3%87%C3%83O.8298.pdf

CIVA - alínea j) do n.º 1 do artigo 2.º
Inversão do sujeito passivo – Serviços de construção civil - Iva inde-
vidamente liquidado na fatura – Emissão de notas de crédito – Subs-
tituição de DP’s entregues.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/496721B0-E65D-
-41EE-9813-1CDCEA52ECBC/0/INFORMA%C3%87%C3%83O.8404.pdf
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Até ao dia 10

IVA
• Envio da Declaração Periódica, por transmissão eletrónica de da-
dos, acompanhada dos anexos que se mostrem devidos, pelos su-
jeitos passivos do regime normal mensal, relativa às operações efe-
tuadas em julho.
• Pagamento do Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA), a efetuar 
nos balcões dos serviços de finanças ou dos CTT ou ainda (para 
importâncias não superiores a € 100 000,00), através do multibanco, 
correspondente ao imposto apurado na declaração respeitante a ju-
lho, pelos sujeitos passivos abrangidos pela periodicidade mensal do 
regime normal.

IRS
Entrega da Declaração Mensal de Remunerações, por transmissão 
eletrónica de dados, pelas entidades devedoras de rendimentos do 
trabalho dependente sujeitos a IRS, ainda que dele isentos, bem 
como os que se encontrem excluídos de tributação, nos termos dos 
artigos 2.o e 12.o do Código do IRS, para comunicação daqueles 
rendimentos e respetivas retenções de imposto, das deduções efe-
tuadas relativamente a contribuições obrigatórias para regimes de 
proteção social e subsistemas legais de saúde e a quotizações sindi-
cais, relativas ao mês anterior.

Até ao dia 15

IRS
Entrega da Declaração Modelo 11, por transmissão eletrónica de da-
dos, pelos Notários e outros funcionários ou entidades que desem-
penhem funções notariais, bem como as entidades ou profissionais 
com competência para autenticar documentos particulares que titu-
lem 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 pro-
duzir rendimentos.

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 Autoridade Tributária e Aduaneira, os seguintes 
elementos:
a) Em suporte eletrónico (Modelo11), uma relação dos atos ou con-
tratos sujeitos a IMT, ou dele isentos, efetuados no mês antecedente, 
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 cláu-
sula de natureza semelhante, o representado deixe de poder revogar 
a procuração, bem como dos respetivos substabelecimentos, refe-
rentes 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 21

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
Segundo pagamento por conta do Imposto sobre o Rendimento das 
Pessoas Singulares (IRS) de titulares de rendimentos da categoria B.
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 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 eletrónica de 
dados, pelos sujeitos passivos isentos ao abrigo do art.o 53.o que 
tenham efetuado prestações de serviços a sujeitos passivos regis-
tados noutros Estados Membro, no mês anterior, quando tais opera-
ções sejam aí localizadas 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 fis-
cal em território português e que aqui pratiquem operações sujeitas 
a IVA.

Até ao dia 30

IRC
Segundo pagamento por conta do Imposto sobre o Rendimento das 
Pessoas Coletivas (IRC) devido por entidades residentes que exer-
cem, a título principal, atividade de natureza comercial, industrial ou 
agrícola e por não residentes com estabelecimento estável.

IVA
• Entrega, por transmissão eletrónica de dados, do pedido de restitui-
ção 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 consecutivos, tal 
como refere o Decreto Lei n.o 186/2009, de 12 de agosto.
• Entrega, por transmissão eletrónica de dados, do pedido de res-
tituição IVA pelos sujeitos passivos do imposto suportado, no ano 
civil anterior, noutro Estado Membro ou país terceiro (neste caso em 
suporte de papel), desde que o montante a reembolsar seja igual ou 
superior a € 50, tal como refere o Decreto Lei n.o 186/2009, de 12 de 
agosto.

IUC
Liquidação, por transmissão electrónica de dados, e pagamento do 
Imposto Único de Circulação (IUC), relativo aos veículos cujo aniver-
sário 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 receção, 
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 to-
dos os elementos necessários à avaliação dos prédios;
  Plantas dos aglomerados urbanos à escala disponível donde conste 
a toponímia;
  Comunicações prévias de instalação, modificação ou encerramento 
de estabelecimentos previstos no n.o 1 do artigo 2.o do Dec Lei n.o 
48//2011, de 1 de abril, efetuadas nos termos daquele diploma;
  Licenças de funcionamento de estabelecimentos afetos a atividades 
industriais.

Derrama estadual
Segundo pagamento adicional por conta da derrama estadual devi-
do por entidades residentes que exercem, a título principal, ativida-
de de natureza comercial, industrial ou agrícola e por não residentes 
com estabelecimento estável que tenham no exercício anterior um 
lucro tributável superior a € 1 500 000.

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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