81
Editorial
Neste mês destacamos a alteração legislativa introduzida pelo Decreto-Lei n.º 123/2017, de 25 de setembro, que estabelece o regime
de conversão dos valores mobiliários ao portador em valores mobiliários nominativos, em execução da Lei n.º 15/2017, de 3 de maio.
Na prática vai extinguir-se a possibilidade das sociedades anónimas
manterem acionistas anónimos, exceto na fase de subscrição pública
do seu capital inicial.

Releva-se também a possibilidade de exercício do direito à declaração
conjunta de despesas e rendimentos com dependentes, em sede de
IRS, prevista na Lei nº 106/2017, de 04 de setembro, bem como, na linha introduzida pela Reforma do IRC operada em 2014, o alargamento
da regulação das relações fiscais internacionais mediante a celebração de Acordo de Dupla Tributação para Evitar a Dupla Tributação e
Prevenir a Evasão Fiscal em Matéria de Impostos sobre o Rendimento,
designadamente, quanto aos agora celebrados entre a República Portuguesa e a República da Costa do Marfim e entre a entre a República
Portuguesa e a República Democrática de São Tomé e Príncipe.

Actualidade Legislativa
Decreto-Lei n.º 123/2017, de 25 de setembro

Estabelece o regime de conversão dos valores mobiliários ao portador em valores mobiliários nominativos, em execução da Lei n.º
15/2017, de 3 de maio.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR /rdonlyres/DB2AF97C-5FE9-4912-9C10-5E63BBF92AE2/0/Decreto_Lei_123_2017.pdf

Lei n.º 106/2017, de 04 de setembro

Assegura o direito à declaração conjunta de despesas e rendimentos
com dependentes em sede de imposto sobre o rendimento das pessoas singulares, alterando o Código do Imposto sobre o Rendimento
das Pessoas Singulares.
https://dre.pt/web/guest/pesquisa-avancada/-/asearch/108092658/
details/maximized?order=whenSearchable&search=Pesquisar&sort
Order=ASC&dataPublicacaoFim=2017-09-30&types=SERIEI&dataP
ublicacaoInicio=2017-09-01

Decreto-Lei n.º 113/2017, de 07 de setembro

Procede à fusão do Fundo de Estabilização Aduaneiro no Fundo de
Estabilização Tributário. Na Autoridade Tributária e Aduaneira (AT),
coexistem, presentemente, dois fundos autónomos: o Fundo de Estabilização Aduaneira e o Fundo de Estabilização Tributária. Estes
fundos autónomos foram criados na vigência das extintas Direção-Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo,
Direção-Geral dos Impostos e Direção-Geral de Informática e Apoio
aos Serviços Tributários e Aduaneiros, tendo em vista garantir o financiamento de suplementos remuneratórios destinados a compensar o elevado grau de especificidade das funções associadas à arrecadação da receita fiscal e aduaneira e ao controlo de entrada de
bens no espaço europeu e as específicas condições da prestação
do trabalho tributário e aduaneiro. Presentemente, as atribuições que
cabiam àquelas extintas direções-gerais são prosseguidas pela AT,
não se justificando, por isso, a manutenção da existência de ambos
os fundos autónomos, justificando-se, antes, a sua fusão, de forma a
otimizar a gestão dos recursos correspondentes.
https://dre.pt/web/guest/pesquisa-avancada/-/asearch/108113698/
details/maximized?order=whenSearchable&search=Pesquisar&sort
Order=ASC&dataPublicacaoFim=2017-09-30&types=SERIEI&dataP
ublicacaoInicio=2017-09-01

Aviso n.º 108/2017, de 08 de setemnbro

Em 23 de agosto de 2016 e em 19 de julho de 2017, foram recebidas
notas, respetivamente pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros da
Costa do Marfim e pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros de Portugal, em que se comunica terem sido cumpridos os respetivos requisitos do direito interno de entrada em vigor da Convenção entre a República Portuguesa e a República da Costa do Marfim para Evitar a
Dupla Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal em Matéria de Impostos
sobre o Rendimento, assinada em Lisboa, em 17 de março de 2015.
https://dre.pt/web/guest/pesquisa-avancada/-/asearch/108117423/details/maximized?order=whenSearchable&search=Pesquisar&sortOrd
er=ASC&dataPublicacaoFim=2017-09-30&types=SERIEI&dataPubli
cacaoInicio=2017-09-01

Aviso n.º 109/2017, de 08 de setembro

Em 5 de agosto de 2016 e em 12 de junho de 2017, foram recebidas
notas, respetivamente pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros e
Comunidades de São Tomé e Príncipe e pelo Ministério dos Negócios
Estrangeiros de Portugal, em que se comunica terem sido cumpridos os respetivos requisitos do direito interno de entrada em vigor da
Convenção entre a República Portuguesa e a República Democrática
de São Tomé e Príncipe para Evitar a Dupla Tributação e Prevenir a
Evasão Fiscal em Matéria de Impostos sobre o Rendimento, assinada
em São Tomé, em 13 de julho de 2015.
https://dre.pt/web/guest/pesquisa-avancada/-/asearch/108117424/details/maximized?order=whenSearchable&search=Pesquisar&sortOrd
er=ASC&dataPublicacaoFim=2017-09-30&types=SERIEI&dataPubli
cacaoInicio=2017-09-01

Aviso n.º 4/2017 do Banco de Portugal,
de 22 de setembro

Estabelece procedimentos e critérios a observar na avaliação da solvabilidade dos consumidores pelas entidades que concedem crédito.
https://www.bportugal.pt/aviso/42017

Aviso n.º 4/2017 do Banco de Portugal,
de 22 de setembro

Regulamenta várias disposições do Decreto-Lei n.º 74-A/2017, de 23
de junho, estabelece deveres de informação a observar na negociação
e celebração de contratos de crédito regulados pelo mesmo diploma.
https://www.bportugal.pt/aviso/52017

Decreto-Lei n.º 117/2017, de 12 de setembro

Altera o regime sancionatório aplicável às transgressões ocorridas
em matéria de transportes coletivos de passageiros.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/97A72263-EAB24A46-8EAC-5F03A1AEC064/0/Decreto_Lei_117_2017.pdf

Decreto-Lei n.º 120/2017, de 15 de setembro

Altera o regime jurídico da ourivesaria e das contrastarias, aprovado
pela Lei n.º 98/2015, de 18 de agosto.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/E8948404-97664367-B239-D47617073F23/0/Decreto_Lei_120_2017.pdf

Despacho n.º 7689/2017, de 01 de setembro

Determina à Autoridade Tributária e Aduaneira o levantamento das informações vinculativas não publicadas agilizando a sua futura publicação, a publicação de ora em diante de todas as informações vinculativas prestadas, e a publicação anual das regras de liquidação do IRS.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/A2E7FE1E-2A1240CD-942C-4BA73A8A68A8/0/Despacho_7689_2017.pdf

Portaria n.º 272/2017, de 13 de setembro

Portaria que procede à primeira alteração à Portaria n.º 293-A/2016,
de 18 de novembro.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/8E921E01-C5F0-4E6A-BDC9-34E53970C37C/0/Portaria_272_2017.pdf

Declaração de Retificação n.º 573-A/2017,
de 05 de setembro

Declaração de Retificação do Despacho Normativo n.º 7/2017, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 152, de 8 de agosto de 2017.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/714AD452-D760-40178EEF-5EEEE0C1C7A2/0/Declaracao_Retificacao_573_A_2017.pdf

Doutrina Administrativa e Informações Vinculativas
CIRC – artigo 69.º

Sociedade que apresenta três períodos de tributação com prejuízos
fiscais adquire o domínio de um Grupo sujeito ao Regime Especial de
Tributação dos Grupos de Sociedades (RETGS).
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/8DBBC659-E5B14914-9A06-79A5E725AA83/0/Ficha_DoutrinariaRETGSart_69_n_10_
Dominante3PeriodosPrejuizosAdquireGrupo.pdf

CIMT – EBF – artigo 45.º, n.º 2 e artigo 71.º, n.º 8

Concurso de Benefícios Fiscais.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/0BC8A81F-E962441F-A565-9F91AE911E62/0/IMT_IV_8264.pdf

CIMT – EBF – artigo 45.º

Isenção de IMT – Prédios Urbanos objeto de reabilitação.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/2E7E9EC4-18674145-8FBE-5CCD1097E82D/0/IMT_IV_6421.pdf

CIMT – EBF – artigo 45.º, n.º 2

Isenção de IMT na sequência de aquisição de imóvel destinado a
reabilitação urbanística.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/598EF4C3-6B784075-8CF1-F2CB19950687/0/IMT_IV_10910.pdf

CIMT – artigo 17.º, n.º 1, al. b)

CIS – Verbas 1.2 e 11.2.2 da Tabela Geral do Imposto
do Selo (TGIS)

Prémio inovação, criatividade e empreendedorismo.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/A5B81739-D864-429EA5E6-83EDED7E6770/0/IS_IVE_7559.pdf

CIS - Verba 11.2.2 da Tabela Geral do Imposto do Selo
(TGIS)

Prémios atribuídos no âmbito de competição columbófila.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt /NR /rdonlyres/8ADCE067-6A6E-4204-BA12-27DA5D2A3F61/0/IS_IVE_10934.pdf

CIS – Verba 10 da Tabela Geral do Imposto do Selo
(TGIS)

Garantia autónoma e contragarantia.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/8E9143B3-466B-42B3-8117-F0BCFCAAF1F1/0/IS_IVE_10297.pdf

CIS – artigo 23.º, n.º 8

Verba 2 da Tabela Geral do Imposto do Selo (TGIS) - Competência
para a liquidação.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/F7BDD163-4DE4-49DF-9B3F-2D2365816FCB/0/IS_IVE_10702.pdf

Aquisição onerosa de prédio urbano com a afetação: prédio não licenciado em condições muito deficientes de habitabilidade.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/D61A317E-D06540E7-BA0E-A356458056A0/0/IMT_IV_9221.pdf

CIS – artigo 6.º, al. c)

CIMT e CC – artigo 7.º, n.º 5 do artigo 11.º do CIMT;
artigo 879.º do Código Civil

CIS – artigo 6.º, al. e)

Revenda; caducidade da isenção de IMT – destino diferente e lease back.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/E2BC6484-E8884AD2-BE02-2DD7A26EA382/0/IMT_IV_5578.pdf

CIMT – artigo 7.º

Isenção na compra de imóveis para revenda.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/10364AFE-AE874744-877C-08524879DB5C/0/IMT_IV_11101.pdf

CIMT – artigo 7.º

Isenção na compra de imóveis para revenda.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/894C4520-82234561-9B31-B9CCC322B839/0/IMT_IV_10868.pdf

CIMT – artigo 7.º

Isenção pela aquisição de prédios para revenda – arrendamento.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt /NR /rdonlyres/C5AB1278-FC2D-414D-B3F9-1C9C03EBFE4F/0/IMT_IV_8657.pdf

CIMT – artigo 2.º, n.º 2, al. d) e n.º 5, al. e)

Adjudicação de uma participação de capital social de uma sociedade
anónima aos participantes de um fundo de investimento imobiliário
fechado de subscrição particular em resultado da sua liquidação.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/3D54CDFB-A1644383-8BB5-75C8E1612BA6/0/IMT_IV_11897.pdf

CIMT – artigo 2.º, n.º 2, al. d)

Aquisição de quota social – sociedade detentora de direito de propriedade sobre imóvel e de direito de subconcessão do uso privativo
de uma parcela de terreno do domínio público hídrico, na qual o subconcessionário edificou uma construção no exercício daquele direito.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/BE116AF2-EB254026-B543-239CCBD98992/0/IMT_IV_10093.pdf

CIMT – artigo 2.º, n.º 2, al. d)

Aquisição de quotas de sociedades que possuam bens imóveis e, por
aquela aquisição, algum dos sócios fique a dispor de, pelo menos,
75% do capital social, ou o número de sócios se reduza a dois, sendo
marido e mulher, casados no regime de comunhão geral de bens ou
de adquiridos.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt /NR /rdonlyres/60F1CA2D-86FA-4493-AFED-EE1D4A78BDF5/0/IMT_IV_8567.pdf

CIMT – artigo 2.º, n.º 5

Adjudicação aos sócios, em sede de partilha, dos prédios urbanos
constantes do ativo de sociedade irregular, na liquidação da sociedade.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/0C8B6AD9-8C86462C-A038-5AC9208D650E/0/IMT_IV_7557.pdf

CIMT – artigo 2.º, n.º 2, al. d)

Aquisição de ações de uma sociedade anónima que possui bens imóveis.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/E510EB9B-A79B-4EC4-AF11-723DDF08AE30/0/IMT_IV_9466.pdf

CIMT – artigo 17.º

Aquisição de imóvel exclusivamente para habitação, afetação a Alojamento Local.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/3AE736B9-FA5A43AC-8D40-D7C51E832029/0/IMT_IVE_10727.pdf

CIMT e CIS – artigo 4.º, 19.º, 44.º do CIMT e 23.º do CIS

Sujeito passivo e Liquidação.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/4768D591-92DA4F62-8F62-724441C86267/0/IMT_IVE_10633.pdf

Seguro de grupo contributivo.
http://info.por taldasfinancas.gov.pt /NR /rdonlyres/6B059346 -B0C6-4A84-A14C-15B0BB20AA49/0/IS_IVE_10379.pdf

Isenção subjetiva de Imposto do Selo.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/76EEACE0-34D14FB1-B380-A504F9D95178/0/IS_IVE_9966.pdf

CIS – artigos 1.º, 6.º e 26.º

Participação de direito de crédito a favor da herança.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/BAF913B1-D254-4F37A814-D264C5E554C9/0/IS_IVE_11011.pdf

CIVA – artigos 1º; 2º...

Enquadramento - Profissão de homeopata.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/3222D255-ED67-49E2-A79B-83ABEC7DA927/0/11569.pdf

CIVA – artigo 1.º e al. b) do n.º 1 do artigo 2.º;
n.s 5 e 7 do artigo 5.º; RBC Lei 147/2003

RBC – DT - A obrigação de emissão do documento de transporte
incumbe ao remetente dos bens e o código de identificação, atribuído
pela AT, deverá ser igualmente imputado ao mesmo remetente.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/225ADEDB-8E4A-4B07-8BD3-81882C9E5BC6/0/11741.pdf

CIVA – artigos 1º, 2º, 4º ....

Operações imobiliárias – Disponibilização de espaços físicos de forma ao exercício de uma atividade no âmbito, fundamentalmente, da
fisioterapia. Contrato de locação de espaço (imóvel), que engloba outras prestações de serviços.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/C83D100A-A4D94955-BA74-BCCC96401838/0/11966.pdf

CIVA – artigos 1º, 2º, ...

Inversão do sujeito passivo nos serviços de construção civil – Exclusão da aplicação da regra de inversão – Subcontratação da execução
de trabalhos de montagem e desmontagem de andaimes, em serviços de construção civil, com fornecimento de mão-de-obra sob a
orientação do prestador de serviços.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/9FE14EFE-9618-492D-AD4B-DAEC2B826CEC/0/12049.pdf

CIVA – artigo 10.º

Isenções – Formação profissional com certificação da DGERT.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/E18A6BDC-23044665-A98D-5656DE362516/0/12059.pdf

CIVA - al. a) e c) do n.º 1 do artigo 18.º;
verba 2.17 da Lista I anexa ao CIVA

Operações do tipo hoteleiro – “Residências de estudantes” e “estabelecimento de alojamento local” – Operações não incluídas nos serviços de alojamento.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/4E2A4FAA-0B7B49E5-B59D-4FC4E18A7A0D/0/12101.pdf

CIVA - n.º 6 do artigo 6.º

Localização de operações - Participação em feira agrícola promocional, na qualidade de expositor de bens e serviços – Serviços prestados pela entidade organizadora.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/BC81D3B4-075643C7-87D8-3D8A940E70E1/0/12139.pdf

CIVA – artigo 21.º

Direito à dedução – Aquisição de uma viatura de 9 lugares, destinada
essencialmente a atividades relacionadas com a animação turística,
destinadas ao público em geral, momentos lúdicos, de lazer.....
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/6D5117DF-6C56405C-82AF-2A9A66A00A26/0/12142.pdf

CIS – Verba 2 da Tabela Geral do Imposto do Selo
(TGIS)

CIVA – artigos 1º, 2º ......

CIS – Verba 2 da Tabela Geral do Imposto do Selo
(TGIS)

CIVA – artigo 21.º

Contrato de arrendamento – Cessão da posição contratual.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/F5EAEE63-72774A65-817E-1B40AD2C7DBA/0/IS_IV%209100.pdf

Contrato de arrendamento de renda variável - Valor tributável.
http://info.por taldasf inancas.gov.pt /NR /rdonlyres/D6FCAB BE-E499-44E3-B032-6334F436C8F1/0/IS_IV%209033.pdf

CIS – Verba 2 da Tabela Geral do Imposto do Selo
(TGIS)

Contratos de arrendamento sob o regime de renda apoiada.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/A74CCC7C-89EB-43ED-AEDE-F4D27D474C15/0/IS_IV%208695.pdf

CIS – Verba 17.1 da Tabela Geral do Imposto do Selo
(TGIS)

Prorrogação do prazo no contrato de concessão de crédito.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/07B85175-4DC04B0F-8829-C665D1313FD5/0/IS_IV%208848.pdf

CIS – Verba 10 da Tabela Geral do Imposto do Selo
(TGIS)

Processo Especial de Revitalização (PER) - artigo 269.º do CIRE –
benefício relativo a Imposto do Selo.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt /NR /rdonlyres/6BCB0237-C9CE-4D98-9BF2-1CD8BCD236E4/0/IS_IV%209201.pdf

CIS – artigo 1.º, n.º 2 e Verba 2 da Tabela Geral
do Imposto do Selo (TGIS)

Não sujeição a Imposto do selo de contrato de arrendamento tributado em Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA).
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/D5BB4AC0-A8014EE2-A389-85CD363C9BB0/0/IS_IV%209896.pdf

CIS – artigo 1.º, n.º 5, al. b)

Conta Poupança–Reformados.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/D0D44E1B-968340D3-B8BE-1E7F96536117/0/IS_IV%208387.pdf

CIS – artigo 63.º-A

Levantamento de depósitos de valores monetários e mobiliários.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/8458D1FA-F0E2-4024-9570-3D55BCECC35A/0/IS_IV_9356.pdf

CIS e CC – artigo 26.º do CIS; artigos 1440.º, 1484.º,
1485.º e 1488.º, todos do Código Civil

Intransmissibilidade mortis causa do direito ao uso e habitação – não
sujeição a ISTG – inexistência de obrigação declarativa.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/5F74CF26-F0684BDE-95F0-ABB983449AA5/0/IS_IV_9659.pdf

CIS e CIMT – artigos 15.º, 21.º e 31.º do CIS e artigo
13.º do CIMT

Doação de participação de sociedade com reserva de usufruto; determinação do valor tributável.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/DD72FA4B-04D9472A-8FAE-CB285AB32001/0/IS_IV_10004.pdf

CIS – Alínea g), do n.º 1, do artigo 7.º

Relação de Grupo – Empréstimos entre sociedades – irmãs.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt /NR /rdonlyres/EFAEE922-26BD-48C6-9E10-AC5CE1C5AB67/0/IS_IV_%209461.pdf

CIS – artigo 7.º, n.º 1 alínea g); Verbas 10 e 17.1.4
da TGIS

Cash Pooling; Solidariedade Passiva; Garantia.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/08FACEC8-D2964AA7-8FDE-A06637CBF162/0/IS_IV_8033.pdf

CIS e CC - Alínea e) do artigo 6º do CIS;
artigos 1767.º a 1772.º e 1795.º-A, todos do CC

Âmbito de aplicação da isenção prevista na alínea e) do artigo 6.º do CIS.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/CD17B673-9C28-4B9B-89FB-B3D1DE9F274B/0/IS_IV_9245.pdf

CIS – artigo 1.º, n.º 3; verba 1.2 da Tabela Geral
do Imposto do Selo (TGIS)

Renúncia a tornas.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/2D0CAF63-86B0-4A3B-8BBC-884DD2DE1FC1/0/IS_IV_9114.pdf

CIS – artigo 1.º, n.º 5, alínea e) e 26.º

Obrigação de participação das transmissões gratuitas na situação de
herança integralmente distribuída em legados instituídos a favor de
pessoas coletivas.
http://info.por taldasfinancas.gov.pt /NR /rdonlyres/E5A 29047-2EAA-4988-8C59-65DCA3EBD0ED/0/IS_IV%20_9208.pdf

CIS – Verba 2 da Tabela Geral do Imposto do Selo
(TGIS)

Contrato de exploração turística de unidade de alojamento.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/BD824611-1E54-4068AE69-44A540BE4B10/0/IS_IV_10038.pdf

CIS – artigo 60.º

Contratos de arrendamento sob o regime de renda apoiada.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/6046CB46-391C-46FE-BC39-4B63EBE9E6DB/0/IS_IV_10226.pdf

CIMT – artigo 2.º, n.º 5, al. c) e e)

Adjudicação de imóveis como reembolso de unidades de participação, em resultado da liquidação de um Fundo de Investimento Imobiliário Aberto.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/F87486A7-BB88-428C9A07-E666C594FE62/0/IMT_IV_10050.pdf

CIS – artigos 1.º, 4.º, 26.º e 63.º-A

Obrigação de participação da transmissão gratuita de valores mobiliários.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/ACE09226-2643-421C95E9-E19A94602F0C/0/IS_IV_10404.pdf

CIS – artigos 1.º, 2.º e 26.º

Transmissões de bens fora do campo de incidência do IVA – Transmissão de bens realizada no âmbito da esfera privada.
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 / r d o n l y r e s / B 6 C D8EB3-7D36-4749-A56C-252F5037BCA8/0/12165.pdf

Direito à dedução – Aquisição/aluguer de viaturas ligeiras de passageiros, de cinco lugares (5), destinadas ao transporte de clientes
(turistas) aos mais variados pontos turísticos, sendo o valor dos transferes/passeios faturado aos clientes.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt /NR /rdonlyres/870CF2E6 -0CDD-472D-A797-86D59EE84BDB/0/12211.pdf

CIVA – artigo 18.º

Taxas – Obras de reabilitação urbana – Empreitadas – prestações de
serviços realizadas em Imóvel situado em Área de Reabilitação Urbana.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/72199D30-919F-4C7FA18E-399FF466099A/0/12215.pdf

CIVA – artigo 9º; Despacho Normativo n.º 118/85,
de 31/12

Isenções – IPSS que pratica operações isentas nos termos do art. 9º
do CIVA, pretende a aplicação do Despacho Normativo n.º 118/85,
de 31/12, que estabelece limites da isenção prevista, em virtude de
manifestações ocasionais a realizar.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/EC6CBEB1-F4EF-4058-8702-1AD5C8BCF1BB/0/12234.pdf

CIVA – artigos 19º; 20º; 21º

Direito à dedução - Exploração e aluguer de embarcações - Aluguer
de bens recreativos e desportivos.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/A10DD459-3CA8-45AB-8D60-EFB889CC9B89/0/12262.pdf

CIVA – artigo 1.º

Prestações de serviço fora do campo de incidência do IVA – Ajudas
de custo recebidas, na função de juiz social, o qual configura natureza de serviço público obrigatório por nomeação legal.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/A31E7552-2052-42958082-703EB1203DAE/0/12276.pdf

CIVA – artigo 21.º

Direito à dedução - Viatura ligeira, especial para bar, com três lugares
(incluindo o condutor) - Veículo para fins especiais...
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/F20ECD93-9676-40BA-AA43-4EA6A669C5A6/0/12294.pdf

CIVA - als. 8) e 19) do artigo 9.º; artigo 18.º

Isenções - Outras operações não isentas - Organismos sem finalidade lucrativa que explora instalações destinadas à prática de golfe,
como atividade desportiva – Prestações de serviço de aluguer de
trolleys, buggies e cacifos …
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/FE974859-A401-41A29301-BB0DE4963033/0/12363.pdf

CIVA – artigos 29.º; 36.º

Faturas – Aquisição de viaturas – Estabelecimento de um plafond máximo a cargo da entidade adquirente, sendo a quantia excedente ao
plafond suportado pelo colaborador a quem se destina o uso da viatura.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/2742BB71-D236-42CB86C6-6C4CF4181648/0/12365.pdf

CIVA – artigo 18.º

Enquadramento – Prestações de serviço decorrentes de “Ensaios
clínicos”,realizados em Centro Hospitalar Universitário.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/ABA8A797-FBB6-4DDE-9362-F4BE7FCD19A3/0/12379.pdf

CIVA - al. d) do n.º 2 do artigo 1.º; 102º; al. a)
do n.º 1 do artigo 14.º

Enquadramento - Transmissões de bens a efetuar a um sujeito passivo com sede em Madrid, para entrega em Tenerife.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/1A8A3A8E-C741-4204AA18-8A92B36F8571/0/12392.pdf

CIVA – artigo 36.º; DL 238/86, de 19/8;
Diretiva 2006/112/CE do Conselho, de 28/11

Faturas – As faturas emitidas por sujeitos passivos, do território nacional, devem ser processadas em língua portuguesa.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/4CDA33A9-BC1146B9-9F6B-F56BA30A313B/0/12427.pdf

CIVA – artigo 6.º

Localização de operações – Venda de equipamento de ferramentaria
para a indústria automóvel a um cliente português, sujeito passivo
de IVA, cuja produção foi subcontratada a um fornecedor dum país
terceiro A.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/2A9DF654-3D324A48-BF12-DD6D17764AEC/0/12462.pdf

CIVA – artigo 53.º

Regime especial de Isenção – Prestação de serviços, a um clube
desportivo, na qualidade de professor de vela.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/3C6D8CFE-576F4A00-B516-94F5BF5D528C/0/12468.pdf

CIVA – artigo 3.º, n.º 2, al. b); al. f) do n.º 1 do artigo
2.º; (..), do RBC Lei 147/2003

RBC – DT – Remessa de mercadorias a partir de França, transportadas por via terrestre em camião, cujo carregamento é desmantelado
em território nacional, distribuindo-se as mercadorias por várias viaturas, para distribuição e entrega.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/894C21D1-92D6-45278370-3A19CC0880EA/0/12473.pdf

CIVA – al. c) do n.º 1 do artigo 18.º

Taxas - “Camarão”, produzido em aquicultura e ultracongelado.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/8759CE3D-92A4486C-A4B1-F716A9B75513/0/Informacao_12483.pdf

Enquadramento e cálculo do AIMI – DSIMI –
– 12 de setembro de 2017

http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/5123C0B3-991C-4352B445-27D0FAE4682E/0/Nota_Info_Enquadramento_calculo_AIMI.pdf

Participação da doação de ações com reserva de usufruto.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/01885C0A-6F4B-4BDF-9FBB-A41927A5FD0E/0/IS_IV_10375.pdf

Jurisprudência
Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo
n.º 6/2017, de 26 de setembro

SUMÁRIO: Uniformiza a jurisprudência nos seguintes termos: Do
despacho saneador proferido em ação administrativa especial de valor superior à alçada do tribunal administrativo de círculo cabe prévia
dedução de reclamação para a conferência do próprio tribunal de 1.ª
instância, por aplicação dos arts. 27.º, n.º 2, 29.º, n.º 1, e 87.º do CPTA
e 40.º, n.º 3, do ETAF na redação anterior à introduzida pelo DL n.º
214-G/2015, de 02 de outubro, e não imediata interposição de recurso jurisdicional.
https://dre.pt/web/guest/pesquisa-avancada/-/asearch/108207729/
details/maximized?order=whenSearchable&search=Pesquisar&sort
Order=ASC&dataPublicacaoFim=2017-09-30&types=SERIEI&dataP
ublicacaoInicio=2017-09-01

Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo
n.º 4/2017, de 18 de setembro

Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo
n.º 5/2017, de 18 de setembro

SUMÁRIO: Uniformiza/confirma a jurisprudência do STA, nos seguintes termos: I - As alterações introduzidas ao regime tributário das
mais-valias mobiliárias pela Lei n.º 15/2010, de 26 de Julho apenas
podem aplicar-se aos factos tributários ocorridos em data posterior
à da sua entrada em vigor (27 de Julho de 2010 - art. 5.º da Lei n.º
15/2010). II - Nas mais-valias resultantes da alienação onerosa de
valores mobiliários sujeitas a IRS como incrementos patrimoniais o
facto tributário ocorre no momento da alienação (artigo 10.º n.º 3 do
Código do IRS), sendo esse o momento relevante para efeitos de
aplicação no tempo da lei nova, na ausência de disposição expressa
do legislador em sentido diverso (artigos 12.º n.º 1 da LGT e do CC).
https://dre.pt/web/guest/pesquisa-avancada/-/asearch/108165173/details/maximized?order=whenSearchable&search=Pesquisar&sortOrd
er=ASC&dataPublicacaoFim=2017-09-30&types=SERIEI&dataPubli
cacaoInicio=2017-09-01

SUMÁRIO: Uniformiza/confirma a jurisprudência do STA, nos seguintes termos: Face ao preceituado no n.º 5 do art. 43.º da LGT, na redacção dada pela Lei 64-B/2011 de 30 de Dezembro, é admissível a
atribuição cumulativa de juros indemnizatórios e de juros moratórios,
calculados nos termos deste preceito legal, sobre a mesma quantia e
relativamente ao mesmo período de tempo.
https://dre.pt/web/guest/pesquisa-avancada/-/asearch/108165172/details/maximized?order=whenSearchable&search=Pesquisar&sortOrd
er=ASC&dataPublicacaoFim=2017-09-30&types=SERIEI&dataPubli
cacaoInicio=2017-09-01
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Agenda Fiscal
Até ao dia 02
IUC

Liquidação, por transmissão eletrónica de dados, e pagamento do Imposto Único de Circulação - IUC, relativo a Veículos cujo aniversário
da matrícula ocorra no mês anterior.
As pessoas singulares também poderão solicitar a liquidação em
qualquer Serviço de Finanças.

Até ao dia 10
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, 2.º-A e 12.º do Código do IRS, para comunicação daqueles rendimentos e respetivas retenções de imposto, das deduções
efetuadas relativamente a contribuições obrigatórias para regimes de
proteção social e subsistemas legais de saúde e a quotizações sindicais, relativas ao mês anterior.

IVA

• 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), através do multibanco, correspondente ao imposto apurado na declaração respeitante a agosto,
pelos sujeitos passivos abrangidos pela periodicidade mensal do regime normal.
• 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 agosto.

Até ao dia 16
Entrega da Declaração Modelo 11, por transmissão eletrónica de dados, pelos Notários e outros funcionários ou entidades que desempenhem funções notariais, bem como as entidades ou profissionais
com competência para autenticar documentos particulares que titulem atos ou contratos sujeitos a registo predial ou que intervenham
em operações previstas nas alíneas b), e), f) e g do n.º 1 do artigo
10.º, das relações dos atos praticados no mês anterior, suscetíveis de
produzir rendimentos.

IMI

Entrega da Declaração Modelo 2, por transmissão eletrónica de dados,
por parte das entidades fornecedoras de água, energia e do serviço fixo
de telefones, dos contratos celebrados com os seus clientes, bem como
as suas alterações, que se tenham verificado no trimestre anterior.

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, 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 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 cláusula de
natureza semelhante, o representado deixe de poder revogar a procuração, bem como dos respetivos substabelecimentos, 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.
• Entrega por transmissão eletrónica de dados de relação pelos serviços competentes do Ministério dos Negócios Estrangeiros, comprovativo de transmissão de imóveis situados em Portugal, operada no
estrangeiro e legalizados no trimestre anterior.

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.

• 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 Membros, quando tais operações sejam aí localizadas nos
termos do artigo 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.
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• Entrega da Declaração Recapitulativa, por transmissão eletrónica
de dados, pelos sujeitos passivos do regime normal trimestral que
tenham efetuado transmissões intracomunitárias de bens e/ou prestações de serviços a sujeitos passivos registados noutros Estados
Membro, no trimestre anterior, quando tais operações sejam aí localizadas nos termos do artigo 6.º do CIVA e o montante das transmissões intracomunitárias 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 eletrónica
de dados, pelos sujeitos passivos isentos ao abrigo do artigo 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 artigo 6.º do CIVA.
• 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 sujeitas a IVA.

IRS

Entrega das importâncias retidas, no mês anterior, para efeitos de
Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares (IRS).

Até ao dia 30
IVA

Entrega, por transmissão eletrónica de dados, do pedido de restituição 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, 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.

Até ao dia 31

IRS

IVA

outubro 2017

IRC

• Segundo prestação do pagamento especial por conta de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (IRC) de entidades
residentes que exercem, a título principal, atividade de natureza comercial, industrial ou agrícola e não residentes com estabelecimento
estável, com período de tributação coincidente com o ano civil.
• Entrega da Declaração Modelo 27, por transmissão eletrónica de
dados, referente ao apuramento da contribuição extraordinária sobre
o setor energético a que se refere o n.º 1 do artigo 7.º do RCESE.
• Entrega da Declaração Modelo 28 por transmissão eletrónica de
dados, pelas entidades a que alude o artigo 2.º do regime da contribuição extraordinária sobre a indústria farmacêutica, aprovado pelo
artigo 168.º da Lei n.º 82 -B/2014, de 31 de dezembro, e que que não
se encontrem isentas da contribuição, ao abrigo do n.º 2 do artigo 5.º
do mesmo regime, da contribuição extraordinária sobre a indústria
farmacêutica apurada no 3º trimestre.

IRS

• Entrega da Declaração Modelo 27, por transmissão eletrónica de
dados, referente ao apuramento da contribuição extraordinária sobre
o setor energético a que se refere o n.º 1 do artigo 7.º do RCESE.
• Entrega da Declaração Modelo 28 por transmissão eletrónica de
dados, pelas entidades a que alude o artigo 2.º do regime da contribuição extraordinária sobre a indústria farmacêutica, aprovado pelo
artigo 168.º da Lei n.º 82 -B/2014, de 31 de dezembro, e que que não
se encontrem isentas da contribuição, ao abrigo do n.º 2 do artigo 5.º
do mesmo regime, da contribuição extraordinária sobre a indústria
farmacêutica apurada no 3º trimestre.

IUC

Liquidação, por transmissão eletrónica de dados, e pagamento do
Imposto Único de Circulação - IUC, relativo aos veículos cujo aniversário da matrícula ocorra no presente mês.
Os sujeitos passivos que não estejam abrangidos pela obrigação prevista no n.º 10 do artigo 19.º da LGT também poderão solicitar a liquidação em qualquer Serviço de Finanças.

Contribuição extraordinária sobre o setor energético

Entrega da contribuição extraordinária sobre o setor energético pelas
pessoas singulares ou coletivas abrangidas pelo n.º 1 do artigo 7.º e
n.º 1 do artigo 8.º do RCESE aprovado pelo artigo 228.º da Lei n.º 83C/2013, de 31 de dezembro, que integrem o setor energético nacional
a 1 de janeiro de 2017.

Contribuição extraordinária sobre a indústria
farmacêutica

Entrega pelas entidades a que alude o artigo 2.º do regime da contribuição extraordinária sobre a indústria farmacêutica, aprovado pelo
artigo 168.º da Lei n.º 82 -B/2014, de 31 de dezembro, e que que não
se encontrem isentas da contribuição, ao abrigo do n.º 2 do artigo 5.º
do mesmo regime, da contribuição extraordinária sobre a indústria
farmacêutica apurada no 3.º trimestre.

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