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A presente newsletter contém a atualidade legislativa publicada em 
setembro de 2019, destacando-se a seguinte:
• Lei n.º 93/2019 – de 4 de setembro, que altera o Código de Tra-
balho (aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro) e respetiva 
regulamentação, e o Código dos Regimes Contributivos do Sistema 
Previdencial de Segurança Social (aprovado pela Lei n.º 110/2009, de 
16 de setembro);
• Lei n.º119/2019, de 18 de setembro, que altera diversos códigos 
fiscais. Da recente jurisprudência do STA, destacam-se 2 acórdãos:
• Um relacionado com o facto de não reconduzir-se à figura do impos-
to as contribuições financeiras exigidas à banca no âmbito do regime 
Contribuição sobre o Sector Bancário, por assumir a natureza jurídica 
de contribuição financeira; e
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• Outro, em que a isenção prevista no nº 29 (atual nº 30) do art.º 9º 
do CIVA é aplicável a um contrato de cedência de exploração agríco-
la de prédios rústicos constituídos por vinhas a uma sociedade que 
exerce a atividade de exploração agrícola no sector da viticultura, não 
consistindo esta locação numa operação tributável.

Da jurisprudência do CAAD, partilham-se as três decisões proferidas, 
em sede de IVA, em sede de IRC e em sede de IRS.

Por fim, a súmula das informações vinculativas produzidas pela AT 
em idêntico período.
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Anexo Imposto Artigo Assunto

Link IRC 117.º Dispensa de entrega da declaração de rendimentos Mod 22

Link IRC 88.º Tributações autónomas - Ajudas de custo pagas a motoristas – transportadoras de mercadorias.

Link IRC 48.º Mais-valias - Reinvestimento dos valores de realização.

Link IRC 23.º Gastos relativos a despesas de saúde com pessoal.

Link IRC 43.º Enquadramento fiscal de variação patrimonial negativa decorrente da alteração da politica contabilística 
de reconhecimento dos ganhos e perdas atuariais.

Link IRC 18.º Enquadramento fiscal dos gastos com contribuições para o fundo de pensões destinadas
à cobertura de responsabilidades com o subsidio por morte.

Link EBF 41.º-A Remuneração Convencional do Capital Social.

Link IRC 23.º Faturação relativa à prestação de serviços de transformação da azeitona em azeite – pagamento
em dinheiro/espécie (azeite).

Link IRC 93.º Dedução de PEC e reporte de Prejuízos fiscais por uma sociedade que aufere rendimentos
sujeitos e isentos de IRC.

Link IRC 90.º Procedimento e forma de liquidação.

Link IRC 6.º e 86.º-A Transparência Fiscal/Regime simplificado de determinação da matéria coletável.

Link IMI 41.º-A Prédios urbanos habitacionais que preenchem  o conceito de “habitação social sujeita a regimes legais 
de custos controlados”.

Link IMT

2.º,  n.º  6 do  CIMT; 
940.º, 1688.º, 1689.º, 
1724.º, 1730.º,  
1788.º e 1795.º-A,
do Código Civil

Aplicação do n.º 6 do artigo 2.º do CIMT (não sujeição a IMT pela adjudicaçãoao ex-cônjuge
do excesso da quota-parte resultante de ato de partilha por dissolução do casamento) a partilha 
(por divórcio) outorgada entre um ex-cônjuge e terceiro adquirente do direito à meação do património  
comum do casal dissolvido.

Link IMT 2.º, n.º 5, al.e) Entrada com bens imóveis para  ealização de capital social de sociedade por quotas.

Link IMT

3.º, n.º3 e 6.º, n.º3 do 
DL n.º 294/2009, de 
13 de outubro; n.º2 do 
art.º 60.º do CIS; n.º3 
do art.º 3.º  da Portaria  
n.º 98-A/2015, de 31  
de março

Pressupostos do reconhecimento da  isenção de IMT estatuída no n.º  7 
do artigo 31.º do decreto-lei n.º 294/2009, de 13 de outubro.

Link IMT 7.º e 11.º, n.º 5 Isenção de prédios para revenda; Conceito de revenda; Permuta.

Link EBF 60.º Reorganização  de  empresas  em  resultado  de  operações de  restruturação  ou  de acordos
de cooperação.

Link IS; TGIS 2.º CIS; Verba 27.1 
TGIS Fusão por incorporação – Transmissão de estabelecimento.

Link IS; TGIS 2.º CIS; Verba 10 
TGIS Garantia bancária.

Link IS 1.º, 2.º e 4.º Doações a Pessoas Coletivas.

 

Jurisprudência do CAAD

Jurisprudência Fiscal TJUE

Anexo Imposto Processo Data Decisão Tema

Link IRS 343/2018-T 2019-09-11 IRS – Ónus da prova; Diretiva da Poupança.

Link IRS 701/2018-T 2019-09-02 IRS - Rendimentos prediais – Deduções - Englobamento.

Link IRS 22/2019-T 2019-09-09 IRS – Falta de fundamentação – artigo 51.º - Mais-Valias - Despesas e encargos dedutíveis.

IRC/IVA 544/2018-T 2019-07-07 Avaliação indireta – competência material dos tribunais arbitrais.

Link IVA 411/2018-T 2019-09-03 IVA – Regularizações das deduções relativas a imóveis. Cessação de atividade.
Arts. 26.º, n.º 3 e 24.º, n.º 5 do CIVA.

Link IVA 21/2019-T 2019-09-11 IVA – Autoliquidação – Ónus da prova.

Link IVA 32/2019-T 2019-09-04 IVA – Renúncia a isenção – Serviços de Saúde – Medicina dentária e odontologia.

Link IVA 59/2019-T 2019-09-02 IVA – Presunção. Ónus da prova. Destruição de mercadorias. Princípio do inquisitório.

Link IMI 419/2018-T 2019-09-12 AIMI – Competência Tribunal Singular – Valor da acção; Intempestividade;
Inconstitucionalidade art.º 135.º, do CIMI.

Link IMI 568/2018-T 2019-09-11 AIMI - Terreno para construção.

Link IMI 698/2018-T 2019-09-02 AIMI – Sujeitos passivos titulares de usufruto.

Link IRC 604/2018-T 2019-09-06 IRC – Perda de Sinal; Necessidade do gasto; Liberalidade.

Link IRC 706/2018-T 2019-09-06 IRC - Dedutibilidade de custos. Contribuição sobre o sector bancário. Princípio da tributação 
segundo o lucro real. Princípio da igualdade. Incompetência do tribunal arbitral.

Link IRC 43/2019-T 2019-09-05 IRC – Correções ao valor de transmissão de direitos reais sobre bens imóveis adquiridos
em processo de insolvência (artigo 64.º do CIRC).

Link IS 669/2018-T 2019-09-02 Imposto do Selo - Fundo de Investimento; Art. 7.º, n.º 1, alínea e) do Código do Imposto
do Selo.

Link IUC 186/2019-T 2019-09-09 IUC – Incidência subjetiva.

Anexo Processo Descrição

Link

Acórdão do Tribunal
de Justiça (Oitava Secção), 
Processo C-662/18,
de 18 de setembro de 2019

Fiscalidade direta — Diretiva 90/434/CEE — Diretiva 2009/133/CE — Artigo 8.° — Mais-valias resultantes
de operações de troca de títulos — Cessão de títulos recebidos quando da permuta — Mais-valia cuja 
tributação foi diferida — Tributação dos acionistas — Tributação segundo regras de determinação da matéria 
coletável distintas e taxas de impostos distintas — Deduções à matéria coletável que têm em conta a duração 
da detenção dos títulos.

Link

Acórdão do Tribunal de 
Justiça (Segunda Secção), 
Processo C-145/18,
de 5 de setembro de 2019

Sistema comum do imposto sobre o valor acrescentado (IVA) — Diretiva 2006/112/CE — Artigo 103.°, n.° 
2, alínea a) — Artigo 311.°, n.° 1, ponto 2 — Anexo IX, parte A, ponto 7 — Taxa reduzida de IVA — Objetos 
de arte — Conceito — Fotografias realizadas pelo artista, tiradas por ele ou sob o seu controlo, assinadas e 
numeradas até ao limite de trinta exemplares — Legislação nacional que limita a aplicação da taxa reduzida 
de IVA apenas às fotografias que têm caráter artístico.

Link

Acórdão do Tribunal de 
Justiça (Primeira Secção), 
Processo C-71/18,
de 4 de setembro de 2019

Sistema comum do imposto sobre o valor acrescentado (IVA) — Diretiva 2006/112/CE — Venda
de um terreno em que está implantado um edifício no momento da entrega — Qualificação — Artigos 12.°
e 135.° — Conceito de “terreno para construção” — Conceito de “edifício” — Apreciação da realidade 
económica e comercial — Avaliação de elementos objetivos — Intenção das partes.

Link

Acórdão do Tribunal de 
Justiça (Sexta Secção), 
Processo C-700/17,
de 18 de setembro de 2019

Sistema comum do imposto sobre o valor acrescentado (IVA) — Diretiva 2006/112/CE — Artigo 132.o,
n.o 1, alíneas b) e c) — Isenções — Hospitalização e assistência médica — Prestações de serviços
de assistência efetuadas no âmbito do exercício de profissões médicas e paramédicas — Inexistência
de relação de confiança entre o prestador de serviços e o paciente.

Link

Acórdão do Tribunal de 
Justiça (Quarta Secção), 
Processo C-676/17,
de 11 de setembro de 2019

Princípios do direito da União — Autonomia processual — Princípios da equivalência e da efetividade
— Princípio da segurança jurídica — Autoridade de caso julgado — Devolução dos impostos cobrados
por um Estado-Membro em violação do direito da União — Decisão judicial definitiva que impõe o pagamento 
de um imposto incompatível com o direito da União — Pedido de revisão dessa decisão judicial —
Prazo de apresentação desse pedido.

Anexo Diploma Documento Descrição

Link  Ofício-circulado n.º 20212/2019 Alterações introduzidas ao artigo 67.º do código do IRC
pela Lei n.º 32/2019, de 3 de maio - Aplicação da lei no tempo. 

 

Actualidade Legislativa Interna
Anexo Diploma Diário República Descrição

Link Lei n.º 79/2019 n.º 167/2019, Série I de 
2019-09-02, páginas 39 - 41

Estabelece as formas de aplicação do regime da segurança e saúde no trabalho 
previsto no Código do Trabalho e legislação complementar, aos órgãos e serviços 
da Administração Pública, alterando a Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas.

Link Lei n.º 82/2019 n.º 167/2019, Série I de 
2019-09-02, páginas 50 - 51

Estabelece a responsabilidade da entidade patronal pela formação obrigatória 
dos trabalhadores em funções públicas e pela renovação dos títulos habilitantes 
indispensáveis ao desempenho das suas funções, alterando a Lei Geral do Trabalho 
em Funções Públicas, aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho

Link Lei n.º 83/2019 n.º 168/2019, Série I de 
2019-09-03, páginas 11 - 33 Lei de bases da habitação.

Link Lei n.º 86/2019 n.º 168/2019, Série I de 
2019-09-03, páginas 37 - 38 Promoção e desenvolvimento do ecoturismo.

Link Lei n.º 90/2019 n.º 169/2019, Série I de 
2019-09-04, páginas 4 - 18

Reforço da proteção na parentalidade, alterando o Código do Trabalho, aprovado 
pela Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro, e os Decretos-Leis n.os 89/2009, de 9 de 
abril, que regulamenta a proteção na parentalidade, no âmbito da eventualidade 
maternidade, paternidade e adoção, dos trabalhadores que exercem funções 
públicas integrados no regime de proteção social convergente, e 91/2009, de 9 
de abril, que estabelece o regime jurídico de proteção social na parentalidade no 
âmbito do sistema previdencial e no subsistema de solidariedade.

Link Lei n.º 91/2019 n.º 169/2019, Série I de 
2019-09-04, páginas 19 - 25

Estabelece o regime da resolução dos conflitos de jurisdição entre os tribunais  
judiciais e os tribunais administrativos e fiscais, regulando a composição, a  
competência, o funcionamento e o processo perante o tribunal dos conflitos.

Link Lei n.º 93/2019 n.º 169/2019, Série I de 
2019-09-04, páginas 35 - 51

Altera o Código de Trabalho, aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro, 
e respetiva regulamentação, e o Código dos Regimes Contributivos do Sistema 
Previdencial de Segurança Social, aprovado pela Lei n.º 110/2009, de 16 de setembro.

Link Lei n.º 97/2019 n.º 169/2019, Série I de 
2019-09-04, páginas 69 - 71

Primeira  alteração, por apreciação parlamentar, ao Decreto-Lei n.º 19/2019, de 28
de  janeiro, que aprova o regime das sociedades de investimento e gestão imobiliária.

Link Lei n.º 98/2019 n.º 169/2019, Série I de 
2019-09-04, páginas 72 - 77

Altera o Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas, em  
matéria de imparidades das instituições de crédito e outras instituições financeiras,  
o Regime Geral das Infrações Tributárias e o regime especial aplicável aos ativos 
por impostos diferidos.

Link Lei n.º 100/2019 n.º 171/2019, Série I de 
2019-09-06, páginas 3 - 16

Aprova o Estatuto do Cuidador Informal, altera o Código dos Regimes Contributivos 
do Sistema Previdencial de Segurança Social e a Lei n.º 13/2003, de 21 de maio.

Link Lei n.º 107/2019 n.º 172/2019, Série I de 
2019-09-09, páginas 3 - 85

Altera o Código de Processo do Trabalho, adequando-o ao Código de Processo 
Civil.

Link Lei n.º 114/2019 n.º 175/2019, Série I de 
2019-09-12, páginas 3 - 49

Décima segunda alteração ao Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais,  
aprovado pela Lei n.º 13/2002, de 19 de fevereiro.

Link Lei n.º 118/2019 n.º 178/2019, Série I de 
2019-09-17, páginas 3 - 198

Modifica regimes processuais no âmbito da jurisdição administrativa e tributária, 
procedendo a diversas alterações legislativas.

Link Lei n.º 119/2019 n.º 179/2019, Série I de 
2019-09-18, páginas 3 - 27 Alteração de diversos códigos fiscais.

Link Lei n.º 120/2019 n.º 180/2019, Série I de 
2019-09-19, páginas 3 - 19

Estabelece mecanismos para a resolução de litígios que envolvam as autoridades 
competentes de Portugal e de outros Estados-Membros da União Europeia em 
resultado da interpretação e aplicação de acordos e convenções internacionais  
para evitar a dupla  tributação de rendimentos, transpondo a Diretiva (UE) 
2017/1852, do Conselho, de 10 de outubro de 2017.

Link Portaria n.º 284/2019 n.º 167/2019, Série I de 
2019-09-02, páginas 52 - 63

Código dos Contratos públicos - alteração da Portaria n.º 57/2018, de 26
de fevereiro.

Link Portaria n.º 285/2019 n.º 168/2019, Série I de 
2019-09-03, páginas 58 - 59

Atividades da Ourivesaria e da Contrastaria - procede à primeira alteração
à Portaria n.º 374-A/2017, de 31 de outubro.

Link Portaria n.º 286/2019 n.º 168/2019, Série I de 
2019-09-03, páginas 60 - 67

Regime da contribuição extraordinária sobre o setor energético - aprova a nova 
declaração de modelo oficial n.º 27 e respetivas instruções de preenchimento.

Link Portaria n.º 287/2019 n.º 168/2019, Série I de 
2019-09-03, páginas 68 - 69

Arbitragem tributária -altera a Portaria n.º 112-A/2011, de 22 de março, quanto 
à indispensabilidade de as pretensões relativas à declaração de ilegalidade da 
liquidação de tributos com base na disposição antiabuso referida no n.º 1 do artigo 
63.º do CPPT, quserem precedidas de recurso à via administrativa nos termos do 
n.º 11 do mesmo artigo.

Link Portaria n.º 289/2019 n.º 170/2019, Série I de 
2019-09-05, págs 277-279

Código dos Contratos Públicos - regulamenta os aspetos complementares
da fatura eletrónica.

Link Portaria n.º 323/2019 n.º 180/2019, Série I de 
2019-09-19, páginas 94 - 101

Regula a criação da medida CONVERTE+, que consiste num apoio transitório
à conversão de contratos de trabalho a termo em contratos de trabalho sem  termo,  
através da concessão, à entidade empregadora, de um apoio financeiro.

Link Portaria n.º 332/2019 n.º 183/2019, Série I de 
2019-09-24, páginas 22 - 23

Procede à sexta alteração à Portaria n.º 24/2015, de 9 de fevereiro, que estabelece 
o regime de aplicação da medida n.º 9, «Manutenção da atividade agrícola em zonas 
desfavorecidas», do Programa de Desenvolvimento Rural do Continente (PDR 2020).

Link Portaria n.º 333/2019 n.º 183/2019, Série I de 
2019-09-24, páginas 24 - 25

Aditamento da disposição interpretativa da alínea a) do n.º 1 do Anexo I do 
Regulamento de Aplicação da Ação n.º 4.3.1, «Serviços de Aconselhamento 
Agrícola», do Programa de Desenvolvimento Rural do Continente.

Link Portaria n.º 338/2019 n.º 187/2019, Série I de 
2019-09-30, páginas 65 - 67

Procede à oitava alteração à Portaria n.º 152/2016, de 25 de maio, que estabelece 
o regime de aplicação da ação n.º 10.2, «Implementação das estratégias», 
integrada na medida n.º 10, «LEADER», da área n.º 4 «Desenvolvimento local»,
do Programa de Desenvolvimento Rural do Continente.

Link Decreto-Lei n.º 
144/2019 

n.º 182/2019, Série I de 
2019-09-23, páginas 2 - 264

Procede à transferência para a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários
das competências de supervisão sobre as sociedades gestoras de fundos
de investimento e de fundos de titularização de créditos.

Link Decreto-Lei n.º 
147/2019

n.º 187/2019, Série I de 
2019-09-30, páginas 37 - 49

Aprova medidas de contingência a aplicar na eventualidade de uma saída
do Reino Unido da União Europeia sem acordo.

Link Resolução da AR
n.º 159/2019 

n.º 171/2019, Série I de 
2019-09-06, páginas 69 - 69

Recomenda ao Governo que rejeite a alteração do processo de decisão
da União Europeia no âmbito da política fiscal.

Link

Resolução da 
Assembleia da 
República n.º 
206/2019 

n.º 181/2019, Série I de 
2019-09-20, páginas 4 - 4

Recomenda ao Governo que dê orientações à Administração Tributária e Aduaneira 
para interpretar os n.os 1 e 2 do artigo 9.º do Código do Imposto sobre o Valor 
Acrescentado no sentido de considerar isento do pagamento deste imposto
os testes genéticos de paternidade.
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https://caad.org.pt/tributario/decisoes/decisao.php%3FlistPage%3D1%26listPageSize%3D25%26s_irc%3D1%26s_irs%3D1%26s_imt%3D1%26s_selo%3D1%26s_imi%3D1%26s_iva%3D1%26s_iuc%3D1%26s_isp%3D1%26s_isv%3D1%26s_it%3D1%26s_iaba%3D1%26s_outros%3D1%26s_processo%3D%26s_data_ini%3D2019-09-01%26s_data_fim%3D2019-09-30%26s_resumo%3D%26s_artigos%3D%26s_texto%3D%26id%3D4282%20
https://caad.org.pt/tributario/decisoes/decisao.php%3FlistPage%3D1%26listPageSize%3D25%26s_irc%3D1%26s_irs%3D1%26s_imt%3D1%26s_selo%3D1%26s_imi%3D1%26s_iva%3D1%26s_iuc%3D1%26s_isp%3D1%26s_isv%3D1%26s_it%3D1%26s_iaba%3D1%26s_outros%3D1%26s_processo%3D%26s_data_ini%3D2019-09-01%26s_data_fim%3D2019-09-30%26s_resumo%3D%26s_artigos%3D%26s_texto%3D%26id%3D4285%20
https://caad.org.pt/tributario/decisoes/decisao.php%3FlistPage%3D1%26listPageSize%3D25%26s_irc%3D1%26s_irs%3D1%26s_imt%3D1%26s_selo%3D1%26s_imi%3D1%26s_iva%3D1%26s_iuc%3D1%26s_isp%3D1%26s_isv%3D1%26s_it%3D1%26s_iaba%3D1%26s_outros%3D1%26s_processo%3D%26s_data_ini%3D2019-09-01%26s_data_fim%3D2019-09-30%26s_resumo%3D%26s_artigos%3D%26s_texto%3D%26id%3D4283%20
https://caad.org.pt/tributario/decisoes/decisao.php%3FlistPage%3D1%26listPageSize%3D25%26s_irc%3D1%26s_irs%3D1%26s_imt%3D1%26s_selo%3D1%26s_imi%3D1%26s_iva%3D1%26s_iuc%3D1%26s_isp%3D1%26s_isv%3D1%26s_it%3D1%26s_iaba%3D1%26s_outros%3D1%26s_processo%3D%26s_data_ini%3D2019-09-01%26s_data_fim%3D2019-09-30%26s_resumo%3D%26s_artigos%3D%26s_texto%3D%26id%3D4288%20
https://caad.org.pt/tributario/decisoes/decisao.php%3FlistPage%3D1%26listPageSize%3D25%26s_irc%3D1%26s_irs%3D1%26s_imt%3D1%26s_selo%3D1%26s_imi%3D1%26s_iva%3D1%26s_iuc%3D1%26s_isp%3D1%26s_isv%3D1%26s_it%3D1%26s_iaba%3D1%26s_outros%3D1%26s_processo%3D%26s_data_ini%3D2019-09-01%26s_data_fim%3D2019-09-30%26s_resumo%3D%26s_artigos%3D%26s_texto%3D%26id%3D4292%20
https://caad.org.pt/tributario/decisoes/decisao.php%3FlistPage%3D1%26listPageSize%3D25%26s_irc%3D1%26s_irs%3D1%26s_imt%3D1%26s_selo%3D1%26s_imi%3D1%26s_iva%3D1%26s_iuc%3D1%26s_isp%3D1%26s_isv%3D1%26s_it%3D1%26s_iaba%3D1%26s_outros%3D1%26s_processo%3D%26s_data_ini%3D2019-09-01%26s_data_fim%3D2019-09-30%26s_resumo%3D%26s_artigos%3D%26s_texto%3D%26id%3D4284%20
https://caad.org.pt/tributario/decisoes/decisao.php%3FlistPage%3D1%26listPageSize%3D25%26s_irc%3D1%26s_irs%3D1%26s_imt%3D1%26s_selo%3D1%26s_imi%3D1%26s_iva%3D1%26s_iuc%3D1%26s_isp%3D1%26s_isv%3D1%26s_it%3D1%26s_iaba%3D1%26s_outros%3D1%26s_processo%3D%26s_data_ini%3D2019-09-01%26s_data_fim%3D2019-09-30%26s_resumo%3D%26s_artigos%3D%26s_texto%3D%26id%3D4297
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Até ao dia 11

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.
(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 12

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.

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 periódica 
relativa ao imposto liquidado no 3.º TRIMESTRE (julho a setembro).
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.

Pagamento do IVA mensal
Pagamento do IVA respeitante a SETEMBRO, constante da decla-
ração periódica apresentada até ao dia 11 do mês corrente.

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 

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. (A obrigação do envio da declaração pe-
riódica 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.

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.

Até ao dia 21

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 profissionais, de capitais, 
prediais, de pensões, de incrementos patrimoniais) pagos ou colo-
cados 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 trans-
missão 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.

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 entre-
gar 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
Pagamento do IVA trimestral
Pagamento do IVA respeitante ao 3º TRIMESTRE (julho a setem-
bro), constante da declaração periódica apresentada até ao dia 15 
do mês corrente.

Pequenos Retalhistas
Os sujeitos passivos abrangidos pelo regime especial de tributação 
dos pequenos retalhistas devem pagar na Tesouraria de Finanças 
competente, por meio do modelo P2 – Documento Único de Co-
brança (DUC), o imposto referente ao 3º trimestre. No caso de não 
haver imposto a pagar, deverá ser apresentada 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 29

IMI
Imposto Municipal Sobre Imóveis
Pagamento da 2.ª ou 3ª prestação do Imposto Municipal Sobre 
Imóveis, no caso de ser superior a €100 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.

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).
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 pe-
riodicidade 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.

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 2019 pela Lei n.º 71/2018, de 31 de dezembro, de-
vem apresentar esta declaração, por transmissão eletrónica de da-
dos, relativa ao trimestre anterior, e efetuar o respetivo pagamento.

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.

Segurança Social
Declaração trimestral de rendimentos
Os trabalhadores independentes não enquadrados no regime da 
contabilidade organizada, devem comunicar à segurança social 
o valor total dos rendimentos associados à produção e venda de 
bens assim como as prestações de serviços, relativamente aos 3 
meses imediatamente anteriores.

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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