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Da atualidade legislativa do mês de setembro de 2018, destaca-se:
• Aviso n.º 13745/2018 da Presidência do Conselho de Ministros, infor-
mando que coeficiente de atualização dos diversos tipos de arrenda-
mento urbano e rural, para vigorar no ano civil de 2019, apurado pelo 
INE é de 1,0115;
• Aviso nº 2/2018 do Banco de Portugal que regulamenta as condições 
de exercício, os procedimentos, os instrumentos, os mecanismos, as 
formalidades de aplicação, as obrigações de prestação de informação 
e os demais aspetos necessários a assegurar o cumprimento dos de-
veres preventivos do branqueamento de capitais e do financiamento do 
terrorismo, no âmbito da atividade das entidades financeiras sujeitas 
à supervisão do Banco de Portugal, bem como os meios e os me-
canismos necessários ao cumprimento, pelas mesmas, dos deveres 
previstos na Lei n.º 97/2017 e, ainda, as medidas que os prestadores 
de serviços de pagamento devem adotar para detetar as transferências 
de fundos em que as informações sobre o ordenante ou o beneficiário 
são omissas ou incompletas.
• Portaria n.º 259/2018 que regulamenta a certidão online das pessoas 
coletivas, quanto às condições de acesso à mesma, o respetivo prazo 
de validade e os emolumentos devidos;
• Decreto-Lei n.º 73/2018 que alarga o âmbito pessoal do regime es-
pecial de acesso antecipado à pensão de velhice para os beneficiários 
com muito longas carreiras contributivas aos beneficiários que inicia-
ram a carreira contributiva com 16 anos ou em idade inferior;

Síntese das Informações Vinculativas

Da jurisprudência do STA, destacam-se os acórdãos sobre:
• O momento da obrigação de pagamento do imposto quando de cessão 
de posição em contrato de promessa de compra e venda de bem imóvel;
• A ausência de notificação do correto âmbito da inspeção tributária 
traduz-se em omissão de uma formalidade essencial do procedimento 
inspetivo, invalidante dos posteriores termos procedimentais, designa-
damente, da liquidação posterior que neles se suporta;
• Valor tributável para efeitos de IVA na cessão da posição contratual 
de locatária num contrato de locação financeira é, em princípio, o preço 
estipulado para a cessão e que a cessionária terá de pagar à cedente.

Da jurisprudência do CAAD releva-se a relativa a IMI no âmbito dos 
Fundos de Investimento Imobiliário e das sociedades que prosseguem 
atividade imobiliária, a IRC relativamente a tributação de rendimentos 
prediais nos Fundos de Investimento Imobiliário, a dedutibilidade de en-
cargos financeiros na esfera de SGPS, a tributação autónoma de encar-
gos não dedutíveis, a IRS quanto à responsabilidade solidária pelas re-
tenções na fonte e, a IVA, relativamente ao direito à dedução do imposto.

Partilha-se também uma síntese da jurisprudência europeia, des-
tacando o acórdão relativo a IRC (dedução de rendimento obtidos de 
partes de capital detidas em entidades localizadas em países terceiros) 
e o acórdão referente a IVA (direito à dedução do IVA suportado por um 
contribuinte declarado “inativo” pela AT).

Por fim, a súmula das informações vinculativas produzidas pela AT 
no mês de setembro de 2018 (em sede de IMT, IRC e IRS).
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PDF Acórdão do Tribunal 
Constitucional n.º 376/2018

Declara a inconstitucionalidade com força obrigatória geral da norma constante da alínea d) do n.º 1 do 
artigo 22.º da Lei n.º 34/2013, de 16 de maio (Estabelece o regime do exercício da atividade de segurança 
privada), e, quanto à remissão para a mesma feita, das normas constantes dos n.os 2, 3 e 4 do mesmo 
artigo, por violação do n.º 1 do artigo 47.º, em conjugação com o n.º 2 do artigo 18.º da Constituição.

PDF
Acórdão do Supremo 
Tribunal Administrativo n.º 
03507/10.8BEPRT 01040/17

O domicílio necessário dos trabalhadores da Direcção-Geral de Veterinária [DGV], cujo trabalho deve ser 
desempenhado em locais e estabelecimentos abrangidos pela competência da DGV numa ou mais áreas 
geográficas de determinada Direcção de Serviço Veterinário, é a localidade em que esta última está 
sediada, por ser aí o centro da sua actividade funcional; II - Será, nos termos do artigo 7º do DL 106/98, 
de 24.04, a partir da periferia de tal localidade que são contadas as distâncias das deslocações «por 
motivo de serviço público», quer diárias quer por dias sucessivos, e tanto para aferição da relevância
das deslocações para efeito de abono de ajudas de custo, como para a determinação do montante desse 
mesmo abono.

PDF Acórdão do Supremo Tribunal 
Administrativo n.º 040/18

Sendo o coeficiente de localização variável entre um mínimo e um máximo torna-se necessário que a AF 
indique as razões que levaram à atribuição do concreto coeficiente máximo.

PDF Acórdão do Supremo Tribunal 
Administrativo n.º 068/15

Estando assente a cessão da posição contratual e a realização da venda do imóvel entre o promitente 
vendedor e o terceiro, há uma presunção de tradição entre o promitente vendedor e o cedente, presunção 
essa que decorre da redacção do artº 2º, parágrafo 2º do CIMSISSD. II - A obrigação de pagamento
do imposto só emerge quando se mostram preenchidos cumulativamente todos os pressupostos
contidos na norma do artº 2º, §2º do CIMSISD, ou seja com a cedência a terceiro da posição contratual 
de comprador no contrato-promessa, assumindo a figura do “ajuste de revenda” e com a outorga
da escritura de compra e venda celebrada entre esse terceiro e o primitivo promitente alienante.
III - Nos termos do artº 115º, 4º, do CIMSISD, o imposto é devido no prazo de 30 dias a contar da data
da celebração daquela escritura de compra e venda.

PDF Acórdão do Supremo Tribunal 
Administrativo n.º 0350/18

Se for manifesto que na petição inicial não foi alegada fundamento algum dos admitidos no n.º 1 do art. 
204.º do CPPT, verifica-se motivo para a rejeição liminar da petição inicial de oposição à execução fiscal, 
nos termos da alínea b) do n.º 1 do art. 209.º do CPPT. II -Não integra o fundamento de oposição
à execução fiscal previsto na alínea i) do art. 204.º, n.º 1, do CPPT, a alegação que apenas contende
com a legalidade da coima que está na origem da dívida exequenda e relativamente à qual já ocorreu 
caso decidido.

PDF Acórdão do Supremo Tribunal 
Administrativo n.º 01460/17

A consagração expressa da obrigação de notificação, ao contribuinte, da alteração do âmbito da inspeção 
tributária introduzida pela Lei n.º 50/2005, de 30 de Agosto traduz, em letra de lei, aquele que era já
o entendimento do legislador que se extraía da lógica e da coerência sistemática do RCPIT, da LGT
e da CRP. II - Não estando em causa um procedimento de inspecção em que, nos termos do disposto
no art.º 50.º do RCPIT, exista dispensa de notificação prévia do procedimento de inspecção,
a ausência de notificação do correto âmbito da inspecção tributária traduz-se em omissão de uma 
formalidade essencial do procedimento inspectivo, invalidante dos posteriores termos procedimentais, 
designadamente da liquidação posterior que neles se suporta.

PDF Acórdão do Supremo Tribunal 
Administrativo n.º 0487/18

Se o critério que resulta das regras do concurso, para a fixação do preço anormalmente baixo é de 20% 
abaixo do preço base fixado no PP, sendo este um valor objectivo, matematicamente determinável,
em termos perfeitamente proporcionais e razoáveis e aplicáveis a todos os concorrentes, que determina 
que, em concreto, o valor de €1.274.763,58 seja o limiar de tal preço anormal, carecia de justificação 
qualquer proposta nesse montante ou em montante inferior, sob pena de exclusão, atento o disposto 
no art. 19º, nº 1 als. f) e i) do PP e arts. 57º, nº 1, al. d), 70º, nº 2, al. e) e 146º, nº 2, al. d) do CCP. 
II - Embora seja causa de exclusão a apresentação de proposta na qual se revela um preço total 
anormalmente baixo, esta não é automaticamente excluída do concurso, sendo necessário que seja
dado ao concorrente a oportunidade de justificar o preço apresentado. Regime, este, que apenas 
será afastado nas situações em que o concorrente, conhecendo previamente o limiar de tal anomalia, 
apresenta uma proposta cujo preço é anormalmente baixo, sem que apresente o documento exigido
na alínea d) do nº 1 do art. 57º do CCP. III - Tendo sido apresentada, como se comprovou, “nota 
justificativa do preço proposto”, inexistia por parte da concorrente, violação do art. 57º, nº 1, al. d)
do CCP e do art. 19º, al. f) do PP, não podendo validamente fundar-se a exclusão da proposta da 
concorrente naquelas normas, conjugadas com o disposto no art. 70º, nº 2, al. e) do CCP, antes
devendo o júri ter pedido esclarecimentos à concorrente, nos termos do disposto no art. 71º, nº 3
do CCP, antes de eventual exclusão da proposta, incorrendo em violação de lei, ao não o ter feito.

PDF Acórdão do Supremo Tribunal 
Administrativo n.º 0884/17

Nos termos do artigo 24.º da CEDT Portugal/Países Baixos, em face da distribuição de dividendos 
por uma sociedade residente em Portugal a uma sociedade sua acionista residente nos Países 
Baixos, impõe-se apurar o tratamento fiscal conferido nos Países Baixos aos dividendos em causa, 
nomeadamente a sua alegada isenção de tributação, para determinar a existência ou não do crédito
de imposto e, desse modo, aferir da eventual neutralização da discriminação decorrente da tributação
em sede de IRC de tais rendimentos, em ordem a fazer respeitar a imposição comunitária da livre 
circulação de capitais nos termos do artigo 56.º do TCE, atual artigo 63.º do TFUE

PDF Acórdão do Supremo Tribunal 
Administrativo n.º 0570/17

Nos termos do disposto no art. 16.º, n.º 1, do CIVA, «o valor tributável das transmissões de bens
e das prestações de serviços sujeitas a imposto será o valor da contraprestação obtida ou a obter
do adquirente, do destinatário ou de um terceiro» (redacção aplicável). II - Na cessão da posição 
contratual de locatária num contrato de locação financeira, o valor tributável para efeitos de IVA é,
em princípio, o valor da contraprestação obtida ou a obter do adquirente, ou seja, é o preço estipulado 
para a cessão e que a cessionária terá de pagar à cedente.

Anexo Processo Descrição

PDF

Processo C- 69/17 - 12 de 
setembro de 2018 - Siemens 
Gamesa Renewable Energy 
România

Direito a dedução — Aquisições efetuadas por um contribuinte declarado “inativo” pela administração
fiscal — Recusa do direito a dedução — Princípios da proporcionalidade e da neutralidade do IVA.

PDF Processo C- 685/16, 20 de 
setembro de 2018 – EV

Dedução dos resultados tributáveis – Participações detidas por uma sociedade-mãe numa sociedade
de capitais com direção e sede num Estado terceiro – Dividendos distribuídos à sociedade-mãe
– Dedutibilidade fiscal sujeita a condições mais estritas do que a dedução dos rendimentos de participações 
numa sociedade de capitais de direito nacional não isenta.

PDF Processo C- 527/16, 6 de 
setembro de 2018

Trabalhadores destacados num Estado-Membro diferente daquele em que o empregador exerce 
normalmente as suas atividades – Emissão de certificados A1 pelo Estado-Membro de origem após
o reconhecimento pelo Estado-Membro de acolhimento da sujeição dos trabalhadores ao seu regime
de segurança social – Parecer da Comissão Administrativa – Emissão indevida dos certificados A1
– Declaração – Caráter vinculativo e efeitos retroativos destes certificados – Regulamento (CE) n.° 883/2004
– Legislação aplicável – Artigo 12.°, n.° 1 – Conceito de pessoa “enviada em substituição de outra pessoa”.

Imposto Processo / Anexo Data Decisão Tema
IMI  654/2017-T 2018-09-03 Sujeição; Fundo de Investimento; Terrenos para construção; Constitucionalidade.

IMI  693/2017-T 2018-09-03 Fundos de investimento imobiliário - Inconstitucionalidade. 

IMI  667/2017-T 2018-09-05 Sujeição; Fundo de Investimento; Terrenos para construção – Constitucionalidade. 

IMI  17/2018-T 2018-09-05 
Isenção de IMI dos prédios classificados como monumentos nacionais e os prédios
individualmente classificados como de interesse público ou de interesse municipal,
nos termos da legislação aplicável.

IMI  678/2017-T 2018-09-06 Sujeição; Sociedade Imobiliária; Terrenos para construção; Constitucionalidade. 

IMI  684/2017-T 2018-09-06 Sujeição; Sociedade Imobiliária; Terrenos para construção; Constitucionalidade. 

IMI  685/2017-T 2018-09-06 Sujeição; Fundo de Investimento; Terrenos para construção; Constitucionalidade. 

IMI  690/2017-T 2018-09-06 Sujeição; Fundo de Investimento; Terrenos para construção; Constitucionalidade. 

IMT  83/2018-T 2018-09-17 Caducidade da isenção prevista no art. 7.º, n.º 1 do CIMT; revenda e dação em cumprimento. 

IRC  60/2018-T 2018-09-03 Encargos não dedutíveis - Despesas não documentadas - Tributação autónoma. 

IRC  652/2017-T 2018-09-05 EBF: Artigo 22.º/6; Fundo de Investimento Imobiliário; Rendimentos prediais. 

IRC  487/2017-T 2018-09-06 Menos-valias; cobertura de prejuízos; renúncia a suprimentos; vendas a partes
em situação de relações especiais. 

IRC  610/2017-T 2018-09-17 SGPS; Artigo 32.º do EBF; Revogação; Circular 7/2004 - Vinculação. 

IRS  539/2017-T 2018-09-11 Retenção na Fonte – Responsabilidade solidária. 

IRS  10/2018-T 2018-09-12 Retenções na Fonte; Notificação; Fundamentação; Audiência Prévia. 

IRS  579/2017-T 2018-09-12 Residência em território português. 

IVA  138/2018-T 2018-09-03 Caducidade do direito de dedução, artigo 98.º n.º 2 CIVA – Bens de Utilização Mista
– Erro de Direito. 

IVA  647/2017-T 2018-09-05 Direito a dedução. 

IVA  22/2018-T 2018-09-06 Direito à dedução - Princípio da boa-fé e da protecção da confiança.
Orientação administrativa. Locação de imóveis. 

IVA  14/2018-T 2018-09-17 Direito à dedução - Princípio da confiança e da boa-fé. 

Selo  574/2017-T 2018-09-10 Verba 28.1 TGIS; Terreno para construção. 

Anexo Diploma Diário República Descrição

PDF Decreto-Lei n.º 
71/2018 n.º 171/2018, Série I - 05/09 Procede ao ajustamento das classes 1 e 2 de veículos para efeitos de aplicação 

das tarifas de portagem por quilómetro de autoestrada.

PDF Portaria n.º 254/2018 n.º 173/2018, Série I - 07/09

Altera a Portaria n.º 207/2017, de 11 de julho, que aprova os Regulamentos
e as Tabelas de Preços das Instituições e Serviços Integrados no Serviço Nacional 
de Saúde (SNS), procede à regulamentação do Sistema Integrado de Gestão
de Inscritos para Cirurgia (SIGIC), que passa a integrar o Sistema Integrado
de Gestão do Acesso ao SNS (SIGA SNS), e define os preços e as condições em
que se pode efetuar a remuneração da produção adicional realizada pelas equipas.

PDF Declaração de 
Retificação n.º 31/2018 n.º 173/2018, Série I - 07/09

Retifica o Decreto-Lei n.º 56/2018, de 9 de julho, das Finanças, que altera o Regime 
Geral dos Organismos de Investimento Coletivo, o Regime Jurídico do Capital de 
Risco, do Empreendedorismo Social e do Investimento Especializado e as medidas 
de dinamização do mercado de capitais, publicado no Diário da República, 1.ª série, 
n.º 130, de 9 de julho de 2018.

PDF Portaria n.º 259/2018 n.º 177/2018, Série I - 13/09

Disponibiliza o acesso à informação, em suporte eletrónico de identificação 
das entidades previstas nas alíneas a), b) e e) do n.º 1 do artigo 4.º do regime
do Registo Nacional de Pessoas Coletivas - Certidão online de inscrição
de pessoa coletiva.

PDF Portaria n.º 260/2018 n.º 178/2018, Série I - 14/09 Portaria que define o parecer prévio da IGF sobre as transferências
para as Fundações.

PDF Decreto-Lei n.º 
73/2018 n.º 179/2018, Série I - 17/09

Alarga o âmbito pessoal do regime especial de acesso antecipado à pensão
de velhice para os beneficiários do regime geral de segurança social e do regime 
de proteção social convergente com muito longas carreiras contributivas aos 
beneficiários que iniciaram a carreira contributiva com 16 anos ou em idade inferior.

PDF Portaria n.º 267/2018 n.º 182/2018, Série I -20/09 Procede à alteração dos regimes de tramitação eletrónica dos processos
nos tribunais judiciais e nos tribunais administrativos e fiscais (Citius/SITAF).

PDF Aviso n.º 13745/2018 n.º 186/2018, Série II - 26/09 Coeficiente de atualização dos diversos tipos de arrendamento urbano e rural,
a vigorar no ano civil de 2019.

PDF Aviso n.º 2/2018
do Banco de Portugal

2.ª Série, n.º 186,
Parte E - 26/09

Regulamenta as condições de exercício, os procedimentos, os instrumentos, 
os mecanismos, as formalidades de aplicação, as obrigações de prestação 
de informação e os demais aspetos necessários a assegurar o cumprimento 
dos deveres preventivos do branqueamento de capitais e do financiamento do 
terrorismo, no âmbito da atividade das entidades financeiras sujeitas à supervisão 
do Banco de Portugal, bem como os meios e os mecanismos necessários
ao cumprimento, pelas mesmas, dos deveres previstos na Lei n.º 97/2017,
e ainda as medidas que os prestadores de serviços de pagamento devem adotar 
para detetar as transferências de fundos em que as informações sobre o ordenante 
ou o beneficiário são omissas ou incompletas.

PDF Portaria n.º 269/2018 n.º 186/2018, Série I - 26/09

Portaria que procede à segunda alteração da Portaria n.º 246-A/2016, de 8
de setembro, que estabelece as condições e os procedimentos do regime
de reembolso parcial de impostos sobre combustíveis para empresas de transportes 
de mercadorias, previsto no artigo 93.º-A do Código dos Impostos Especiais
de Consumo (CIEC), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 73/2010, de 21 de junho.

Anexo Imposto Data Artigo Assunto
PDF IMT 9/27/2018 2 Aquisição gratuita de quota numa sociedade por quotas, detentora de imóveis.

PDF IMT 9/27/2018 2 Aquisição de quota numa sociedade por quotas, detentora de imóveis.

PDF IRC 9/28/2018 7 Pagamentos mensais por licença de utilização de software (retenção na fonte)
– CDT Portugal-Irlanda

PDF IRC 9/28/2018 7 Aquisição de software estandardizado e assistência técnica (retenção na fonte)
– CDT Portugal-Itália.

PDF IRC 9/28/2018 7 Prestação de serviços de tradução por empresa belga - CDT Portugal-Bélgica.

PDF IRC 9/28/2018 98 Dispensa de retenção na fonte sobre rendimentos auferidos por entidades não residentes.

PDF IRS 9/28/2018 14, n.º 1 Competência tributária sobre rendimentos de prestação de serviços médicos (retenção na fonte)
– CDT Portugal-Espanha.

PDF IRS 9/28/2018 6, 10, 13 Tributação de rendimentos obtidos em Portugal por residente na Holanda – CDT Portugal-Holanda

PDF IRS 9/28/2018 16 Competência tributária sobre rendimentos de emprego exercido a bordo de navio
– CDT Portugal-EUA.

PDF IRS 9/28/2018 15 Competência tributária sobre rendimentos de emprego exercido a bordo de aeronave
– CDT Portugal-Espanha.

PDF IRS 9/28/2018 15 Competência tributária sobre rendimentos de um emprego privado – CDT Portugal-Espanha.

PDF IRS 9/28/2018 15 Tributação de remunerações de emprego exercido a bordo de aeronave – CDT Portugal-Bulgária.

PDF IRS 9/28/2018 13 Tributação de mais-valias mobiliárias – CDT Portugal-Bélgica.

PDF IRS 9/28/2018 14 Prestação de serviços de tradução por residente na Bélgica – CDT Portugal-Bélgica.

PDF IRS 9/28/2018 4, 15, 24 Tributação de rendimentos do trabalho dependente pagos a colaboradores destacados
em estabelecimento estável na Alemanha - CDT Portugal-Alemanha.

PDF IRS 9/28/2018 101-C Dispensa de retenção na fonte sobre rendimentos auferidos por não residentes.
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Até ao dia 10

IRS
Declaração de Remunerações (AT)
As Entidades devedoras de rendimentos do trabalho dependente 
devem, por transmissão eletrónica de dados, apresentar a Decla-
ração Mensal de Remunerações - AT.

IVA
Declaração Periódica
Periodicidade MENSAL
Envio por transmissão eletrónica de dados da declaração periódi-
ca relativa a AGOSTO de 2018.
(A obrigação do envio da declaração periódica subsiste, mesmo 
que não haja no período correspondente operações tributáveis).

Segurança Social
Declaração de Remunerações (SS)
Deve ser apresentada a declaração de remunerações relativa ao 
mês findo.

Até ao dia 15

IMI
Declaração Modelo 2 do IMI
As Entidades fornecedoras de água, de energia e do serviço fixo 
de telecomunicações, deverão comunicar à AT, através da decla-
ração Modelo 2 do IMI e por via eletrónica, os contratos celebrados 
com os seus clientes, bem como as suas alterações, verificados 
no trimestre anterior.

IRS
Modelo 11
Entrega pelos Notários, Conservadores, Secretários Judiciais, Se-
cretários Técnicos de Justiça e entidades e profissionais com com-
petência para autenticar documentos particulares que titulem atos 
ou contratos sujeitos a registo predial ou que intervenham nas ope-
rações previstas nas alíneas b), e), f) e g) do n.º 1 do art.º 10.º do 
CIRS da relação dos atos praticados e das decisões transitadas em 
julgado, no mês anterior, suscetíveis de produzir rendimentos, atra-
vés da declaração modelo 11, por transmissão eletrónica de dados.

Até ao dia 22

Diversos
Retenções de IRS e IRC e Imposto do Selo liquidado
As entidades que, no mês findo, fizeram a retenção do imposto 
incidente sobre rendimentos (de trabalho, empresariais e profis-
sionais, de capitais, prediais, de pensões, de incrementos patri-
moniais) pagos ou colocados à disposição de sujeitos passivos de 
IRS ou IRC, residentes ou não no território nacional, bem como 
aquelas a quem incumbe a liquidação do Imposto do Selo, devem 
apresentar a declaração de pagamento de retenções de IRS, IRC 
e Imposto do Selo, por transmissão eletrónica de dados, e entregar 
o imposto correspondente.
O pagamento do imposto deverá ser efetuado nas Tesourarias de 
Finanças, nos CTT, nas caixas Multibanco ou através do «Home 
Banking» dos bancos aderentes.

FCT/FGCT
As entidades empregadoras aderentes com trabalhadores abran-
gidos por este regime, devem emitir o documento de pagamento 
das entregas previstas na Lei n.º 70/2013, de 30 de agosto, relativo 
ao mês anterior, na página www.fundoscompensacao.pt e proce-
der ao respetivo pagamento.

IVA
Declaração Recapitulativa - Trimestral
Os sujeitos passivos enquadrados no regime normal de tributação 
com periodicidade TRIMESTRAL que tiverem realizado operações 
intracomunitárias ou assimiladas e/ou prestações de serviços a su-
jeitos passivos sedeados noutro estado membro, devem enviar por
transmissão eletrónica de dados esta declaração, relativa ao 3.º 
TRIMESTRE (julho a setembro) de 2018.

Até ao dia 12

IRS
Declaração de Remunerações (AT)
As Entidades devedoras de rendimentos do trabalho dependente 
devem, por transmissão eletrónica de dados, apresentar a Decla-
ração Mensal de Remunerações - AT.

IVA
Declaração Periódica
Periodicidade MENSAL
Envio por transmissão eletrónica de dados da declaração periódi-
ca relativa a SETEMBRO de 2018.
(A obrigação do envio da declaração periódica subsiste, mesmo 
que não haja no período correspondente operações tributáveis).

Segurança Social
Declaração de Remunerações (SS)
Deve ser apresentada a declaração de remunerações relativa ao 
mês findo.

Até ao dia 15

IRS
Modelo 11
Entrega pelos Notários, Conservadores, Secretários Judiciais, Se-
cretários Técnicos de Justiça e entidades e profissionais com com-
petência para autenticar documentos particulares que titulem atos 
ou contratos sujeitos a registo predial ou que intervenham nas ope-
rações previstas nas alíneas b), e), f) e g) do n.º 1 do art.º 10.º do 
CIRS da relação dos atos praticados e das decisões transitadas em 
julgado, no mês anterior, suscetíveis de produzir rendimentos, atra-
vés da declaração modelo 11, por transmissão eletrónica de dados.

IVA
Declaração Periódica
Periodicidade TRIMESTRAL
Envio, por transmissão eletrónica de dados, da declaração perió-
dica relativa ao imposto liquidado no 3.º TRIMESTRE deste ano.
A obrigação do envio da declaração periódica subsiste, mesmo 
que não haja no período correspondente operações tributáveis.
O pagamento do imposto (se devido) deverá ser efetuado nas Te-
sourarias de Finanças, nos CTT, nas caixas Multibanco ou através 
do «Home Banking» dos bancos aderentes.

Até ao dia 20

Diversos
Retenções de IRS e IRC e Imposto do Selo liquidado
As entidades que, no mês findo, fizeram a retenção do imposto 
incidente sobre rendimentos (de trabalho, empresariais e profis-
sionais, de capitais, prediais, de pensões, de incrementos patri-
moniais) pagos ou colocados à disposição de sujeitos passivos de 
IRS ou IRC, residentes ou não no território nacional, bem como 
aquelas a quem incumbe a liquidação do Imposto do Selo, devem 
apresentar a declaração de pagamento de retenções de IRS, IRC 
e Imposto do Selo, por transmissão eletrónica de dados, e entregar 
o imposto correspondente.

Quando o montante total das transmissões intracomunitárias 
de bens a incluir na declaração recapitulativa atingir ou exceder 
€50.000, no trimestre em curso ou nos quatro anteriores, a sua 
periodicidade é alterada para mensal.

Declaração Recapitulativa
Periodicidade MENSAL
Os sujeitos passivos que tiverem realizado operações intracomuni-
tárias ou assimiladas e/ou prestações de serviços a sujeitos passi-
vos sedeados noutro estado membro, devem enviar por transmis-
são eletrónica de dados esta declaração relativa ao mês anterior.

Comunicação de Faturas
Os sujeitos passivos de IVA devem comunicar à AT, por transmis-
são eletrónica de dados, os elementos das faturas emitidas no 
mês anterior.

Segurança Social
Pagamento
Deve ser pago o valor inscrito na declaração de remunerações 
apresentada este mês e respeitante ao mês anterior.

Até ao dia 31

Diversos
Indústria Farmacêutica - Declaração Modelo 28
As entidades referidas no artigo 2.º do regime da contribuição ex-
traordinária sobre a indústria farmacêutica, aprovado pelo artigo 
168.º da Lei n.º 82-B/2014, de 31/12 (OE/2015) e cuja vigência foi 
prorrogada para 2018 pela Lei n.º114/2017, de 29 de dezembro, de-
vem apresentar esta declaração, por transmissão eletrónica de da-
dos, relativa ao trimestre anterior, e efetuar o respetivo pagamento.

Declaração Modelo 27
As entidades sujeitas à Contribuição Extraordinária sobre o Setor 
Energético [n.º 1 do artigo 7.º do respetivo Regime, criado pelo arti-
go 228.º da Lei n.º 83-C/2013, de 31/12 (OE/2014)] prorrogada para 
2018 pelo artigo 280.º da Lei n.º 114/2017 de 29/12 (OE/2018), de-
vem entregar por transmissão eletrónica de dados, a Declaração 
Modelo 27 e efetuar o respetivo pagamento.

IRC
Pagamento Especial por Conta
Os sujeitos passivos de IRC que exerçam a título principal ativi-
dade de natureza comercial, industrial ou agrícola e as entidades 
não residentes que tenham estabelecimento estável em território 
português, devem efetuar a 2.ª prestação do Pagamento Especial 
por Conta, se a tal estiverem obrigados, nos termos do art.º 106.º, 
do CIRC, correspondente a 50% do total apurado.
O pagamento será efetuado nas Tesourarias de Finanças, nos 
CTT, nas caixas Multibanco ou através do «Home Banking» dos 
bancos aderentes.

IUC
Liquidação e pagamento
Os sujeitos passivos do Imposto Único de Circulação (IUC) relati-
vo aos veículos cujo aniversário da matrícula ocorra durante este 
mês, devem proceder à sua liquidação e pagamento.

IVA
Opção pelo Regime de IVA de Caixa
Os sujeitos passivos de IVA que reúnam as condições previstas no 
Regime de IVA de Caixa e que pretendam optar por este regime, 
devem comunicar, por via eletrónica, à AT essa opção, que produ-
zirá efeitos a partir de 1 de janeiro de 2019.

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.

O pagamento do imposto deverá ser efetuado nas Tesourarias de 
Finanças, nos CTT, nas caixas Multibanco ou através do «Home 
Banking» dos bancos aderentes.

FCT/FGCT
As entidades empregadoras aderentes com trabalhadores abran-
gidos por este regime, devem emitir o documento de pagamento 
das entregas previstas na Lei n.º 70/2013, de 30 de agosto, relativo 
ao mês anterior, na página www.fundoscompensacao.pt e proce-
der ao respetivo pagamento.

IVA
Comunicação de Faturas
Os sujeitos passivos de IVA devem comunicar à AT, por transmis-
são eletrónica de dados, os elementos das faturas emitidas no 
mês anterior.
Pequenos Retalhistas
Os sujeitos passivos abrangidos pelo regime especial de tributa-
ção dos pequenos retalhistas devem pagar na Tesouraria de Fi-
nanças competente, por meio do modelo P2 – Documento Único 
de Cobrança (DUC), o imposto referente aos meses de julho a 
setembro. No caso de não haver imposto a pagar, deverá ser apre-
sentada na repartição de finanças competente, no mesmo prazo, 
a guia modelo 1074.

Declaração Recapitulativa
Periodicidade MENSAL
Os sujeitos passivos que tiverem realizado operações intracomuni-
tárias ou assimiladas e/ou prestações de serviços a sujeitos passi-
vos sedeados noutro estado membro, devem enviar por transmis-
são eletrónica de dados esta declaração relativa ao mês anterior.

Segurança Social
Pagamento
Deve ser pago o valor inscrito na declaração de remunerações 
apresentada este mês e respeitante ao mês anterior.

Até ao dia 30

IMI
Imposto Municipal Sobre Imóveis
Pagamento da 2.ª ou 3ª prestação do Imposto Municipal Sobre 
Imóveis, no caso de ser superior a €250 ou €500, respetivamente.
A AT enviará durante o mês de outubro o competente documento 
de cobrança, que em caso de extravio deverá ser solicitado em 
qualquer serviço de finanças pelo sujeito passivo.

IUC
Liquidação e pagamento
Os sujeitos passivos do Imposto Único de Circulação (IUC) relati-
vo aos veículos cujo aniversário da matrícula ocorra durante este 
mês, devem proceder à sua liquidação e pagamento.

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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