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Editorial
O Branqueamento de Capitais e o Financiamento do Terrorismo (BC/
FT) assume especial relevância na atividade legislativa de agosto de
2017. Destacam-se, assim:
• Lei nº 83/2017, de 18 de agosto, que estabelece medidas de naturezas preventiva e repressiva, transpondo parcialmente diretivas europeias, alterando o Código Penal e o Código de Propriedade Industrial
e, ainda, revogando a Lei nº 25/2008, de 5 de junho, e o Decreto-Lei
nº 125/2008, de 21 de junho;
• Lei nº 87/2017, de 21 de agosto, que aprova o Regime Jurídico do
Registo Central do Beneficiário Efetivo (“RCBE”) e que entrará em vigor no próximo dia 20 de novembro procede à transposição de parte
de diretiva europeia, referente à prevenção da utilização do sistema
financeiro para efeitos de BC/FT; e
• Lei nº 97/2017, de 23 de agosto, que regula a aplicação e a execução de medidas restritivas aprovadas pela ONU ou pela EU, bem
como o regime sancionatório aplicável à violação de tais medidas.
Trata-se, assim, da imposição de proibições ou de obrigações que
visam a prossecução de, pelo menos, um dos seguintes objetivos:
• Manutenção ou restabelecimento da paz e da segurança
internacionais;
• Proteção de direitos humanos;
• Democracia e Estado de direito;
• Preservação de soberania e da independência nacionais
e de outros interesses fundamentais do Estado; e
• Prevenção e repressão do terrorismo e da proliferação
de armas de destruição em massa.

Releva-se ainda a Lei nº22/2017, de 22 de agosto, quanto à proibição
de pagar ou receber em numerário, em transações que envolvam
montantes iguais ou superiores a EUR 3.000.
Quanto a Instruções Administrativas destaca-se:
• Restituição total ou parcial do IVA suportado em determinadas
aquisições de bens e serviços pelas associações de bombeiros, às
Forças Armadas, forças e serviços de segurança, à Santa Casa da
Misericórdia de Lisboa (SCML) e às instituições particulares de solidariedade social (IPSS), através da restituição total ou parcial do
montante equivalente ao IVA;
• Opção de pagamento do IVA devido pelas importações de bens na
declaração periódica de IVA; e
• IMI (adicional) - Caracterização e exercício da opção pela tributação
conjunta - sujeitos passivos casados ou em união de facto.
Em matéria de Informações Vinculativas publicadas pela AT, dada a
sua vasta publicação no mês de agosto e a diversidade de situações
e impostos contemplados, remete-se o seu conhecimento para o correspondente elenco adiante apresentado.

Diplomas Legislativos
Branqueamento de Capitais
e Financiamento do Terrorismo

Lei n.º 83/2017, de 18 de agosto

Estabelece medidas de combate ao branqueamento de capitais e
ao financiamento do terrorismo, transpõe parcialmente as Diretivas
2015/849/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de maio
de 2015, e 2016/2258/UE, do Conselho, de 6 de dezembro de 2016,
altera o Código Penal e o Código da Propriedade Industrial e revoga
a Lei n.º 25/2008, de 5 de junho, e o Decreto-Lei n.º 125/2008, de 21
de julho.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/E66357A3-421C461D-BE69-EADD809A08F5/0/Lei_83_2017.pdf

Registo Central do Beneficiário Efetivo
Lei n.º 89/2017, de 21 de agosto

Aprova o Regime Jurídico do Registo Central do Beneficiário Efetivo,
transpõe o capítulo III da Diretiva (UE) 2015/849, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de maio de 2015, e procede à alteração
de Códigos e outros diplomas legais.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/77076870-0CF9484F-BBEC-9639C628A081/0/Lei_89_2017.pdf

Pagamentos em Numerário

Mecenato Científico

Lei n.º 85/2017, de 18 de agosto

Altera o Decreto-Lei n.º 41/2016, de 1 de agosto, e o Código do Imposto Municipal sobre Imóveis, e prorroga a vigência dos benefícios
fiscais relativos ao mecenato científico.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/B65F7361-99C9-4BB5-B1AE-8C9ABC5316ED/0/Lei_85_2017.pdf

Mercado de Valores Mobiliários e Regime
Jurídico dos Organismos de Investimento Coletivo
Lei nº 104/2017, de 30 de agosto

Transpõe parcialmente para a ordem jurídica interna a Diretiva
2014/91/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de julho de
2014, que altera a Diretiva 2009/65/CE do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 13 de julho, que coordena as disposições legislativas,
regulamentares e administrativas respeitantes a alguns Organismos
de Investimento Coletivo em Valores Mobiliários (OICVM), no que diz
respeito às funções dos depositários, às políticas de remuneração e
às sanções.
http://www.cmvm.pt/pt/Legislacao/LegislacaoComplementar/OrganismosdeInvestimentoColetivo/Documents/Lei%20104.2017%20
de%2030%20de%20Agosto.pdf

Lei n.º 92/2017, de 22 de agosto

Fundos de Recuperação de Crédito

Regime Claramente mais Favorável

Regula os fundos de recuperação de créditos detidos por investidores
não qualificados emergentes ou relacionados com a subscrição de
valores mobiliários representativos de dívida, sujeitos à lei portuguesa ou comercializados em território português.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/026E261C-7BC246A0-8776-27543746AC71/0/Lei_69_2017.pdf

Obriga à utilização de meio de pagamento específico em transações
que envolvam montantes iguais ou superiores a EUR 3 000, alterando a Lei Geral Tributária e o Regime Geral das Infrações Tributárias.
http://info.por taldasfinancas.gov.pt /NR /rdonlyres/9F976467-EEB4-4E86-B9AD-E78DA55BB4C1/0/Lei_92_2017.pdf

Lei n.º 91/2017, de 22 de agosto

Modifica as condições em que um país, região ou território pode ser
considerado regime fiscal claramente mais favorável, alterando a Lei
Geral Tributária.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/72478A37-59AB45F0-A615-93AC4323209D/0/Lei_91_2017.pdf

Troca Automática de Informações Fiscais
Lei n.º 98/2017, de 24 de agosto

Regula a troca automática de informações obrigatória relativa a decisões fiscais prévias transfronteiriças e a acordos prévios sobre preços de transferência e no domínio da fiscalidade, transpondo as Diretivas (UE) 2015/2376, do Conselho, de 8 de dezembro de 2015, e
(UE) 2016/881, do Conselho, de 25 de maio de 2016, e procedendo à
alteração de diversos diplomas.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/00EECF9A-3941442D-B0C9-50538642E758/0/Lei_98_2017.pdf

Combate à Fraude e à Evasão Fiscais
Portaria n.º 255/2017, de 14 de agosto

Alteração à Portaria n.º 302-D/2016, de 2 de dezembro, quanto à definição de jurisdição participante passando a contemplar nela “Quaisquer outros países e territórios em relação aos quais exista obrigação
de troca automática de informações de contas financeiras nos termos
dos artigos 4.º e seguintes e dos anexos ii e iii do Decreto-Lei n.º
64/2016, de 11 de outubro, decorrente de acordos bilaterais entre autoridades competentes baseados em convenção ou outro instrumento
jurídico internacional celebrado entre essas jurisdições e a República
Portuguesa, sem prejuízo da aferição do nível de proteção adequada
de dados pessoais e da confidencialidade, em conformidade com os
nºs 1 a 3 do artigo 3.º da presente portaria”, bem como da lista de
jurisdições participantes.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt /NR /rdonlyres/0FAE1C49 -A20A-40A3-B470-841BE0F93D2E/0/Portaria_255_2017.pdf

Portaria n.º 256/2017, de 14 de agosto

Portaria que regulamenta a publicação pela Autoridade Tributária e
Aduaneira da informação relativa às transferências e envios de fundos, a que se refere o n.º 3 do artigo 63.º-A da lei geral tributária
(LGT), e a informação relativa às transferências e envios de fundos,
que deve ser incluída no relatório detalhado sobre a evolução do
combate à fraude e à evasão fiscais, de acordo com o artigo 64.º-B
da lei geral tributária (LGT).
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/0A730E16-B4C74236-94F4-7956A8C711C8/0/Portaria_256_2017.pdf

Lei n.º 69/2017, de 11 de agosto

Indicadores de Desempenho de Fundos
de Investimento

Decreto Regulamentar n.º 8/2017, de 29 de agosto

Designa as autoridades competentes para a supervisão dos administradores de índices de referência e das entidades supervisionadas
que sejam fornecedores de dados de cálculo ou utilizadores de índices de referência, para efeitos do Regulamento (UE) nº2016/1011,
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 8 de junho de 2016 (Regulamento), relativo aos índices utilizados como índices de referência no quadro de instrumentos e contratos financeiros ou para aferir
o desempenho de fundos de investimento e que altera as Diretivas
2008/48/CE 2014/17/EU e o Regulamento (UE) nº 596/2015.
https://dre.pt/home/-/dre/108068705/details/maximized

Juros Moratórios

Aviso n.º 8544/2017, se 29 de Agosto

Publicita as Taxas Supletivas de Juros Moratórios, a vigorar no 2.º
semestre de 2017, em conformidade com o disposto, respetivamente,
nas alíneas a) e b) do artigo 1.º da Portaria n.º 277/2013, de 26 de
agosto de 2013:
i) A taxa supletiva de juros moratórios relativamente a créditos de que
sejam titulares empresas comerciais, singulares ou coletivas, nos termos do § 3.º do artigo 102.º do Código Comercial é de 7 %;
ii) A taxa supletiva de juros moratórios relativamente a créditos de que
sejam titulares empresas comerciais, singulares ou coletivas, nos termos do § 5.º do artigo 102.º do Código Comercial e do Decreto-Lei n.º
62/2013, de 10 de maio, em vigor no 2.º semestre de 2017, é de 8 %.
h t t p s: //d r e . p t / w e b /g u e s t / h o m e / - /d r e /107 7 7 716 2 /d e t a i l s /
maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=107777152

Procedimento e Processo Tributário
Lei n.º 100/2017, de 28 de agosto

Altera o Decreto-Lei n.º 433/99, de 26 de outubro, o Código de Procedimento e de Processo Tributário, e o Decreto-Lei n.º 6/2013, de 17
de janeiro.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/DEC426B3-1201-427B-A75A-0C999BF0D0FC/0/Lei_100_2017.pdf

Código Cooperativo

Lei n.º 66/2017, de 9 de agosto

Primeira alteração à Lei n.º 119/2015, de 31 de agosto, que aprova o
Código Cooperativo.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/0845DB2C-2C844CD4-A26B-CFDC56702952/0/Lei_66_2017.pdf

Reembolso de IVA – Anexo à Declaração Periódica

Morada Única Digital

Despacho normativo que procede à alteração ao Despacho Normativo n.º 18-A/2010, de 1 de julho, alterado pelo Despacho Normativo n.º
11/2013, de 27 de dezembro, alterado e republicado pelo Despacho
Normativo n.º 17/2014, de 26 de dezembro, e retificado pela declaração de retificação n.º 144/2015, de 23 de fevereiro.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/E55FA215-A8FC43E6-9F75-F37869499AC6/0/Despacho_Normativo_7_2017.pdf

Cria o serviço público de notificações eletrónicas associado à morada única digital.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/6C17E4B0-F1714390-BFE2-28AD210EFA9F/0/Decreto_Lei_93_2017.pdf

Despacho Normativo n.º 7/2017, de 8 de agosto

Decreto-Lei n.º 93/2017, de 1 de agosto

Lojas e Espaço Cidadão

Decreto-Lei n.º 105/2017, de 29 de agosto

Revê o modelo de gestão das Lojas de Cidadão e Espaços Cidadão,
procedendo à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 74/2014, de 13
de maio.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/1F8CFCF4-34FE43CB-B327-8306BCD0DAA1/0/Decreto_Lei_105_2017.pdf

Informações Vinculativas
CIMI – artigo 130.º, n.º 1, alínea m)

Erro na atualização dos valores patrimoniais tributários – alteração
do coeficiente de vetustez – Valor patrimonial tributário desatualizado
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/0F5D108E-98C2-4437-AFC3-A4EADF2EB11C/0/IVE_7368_CIMI_Art_130_3_m.pdf

CIMI – artigo 8.º

Direito de Habitação – Sujeito Passivo do IMI
http://info.por taldasfinancas.gov.pt /NR /rdonlyres/676336A1-AA07-4539-9360-8FAC7CDEE994/0/IVE_7725_CIMI_Art_8.pdf

CIMI – artigo 135.º-A

Adicional ao IMI – Usufrutuário – Pessoa Coletiva – Sujeito Passivo
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/0F460CB3-FB654E54-848D-410B02DB44F7/0/IVE_12310_CIMI_Art_135_A_AIMI.pdf

CIRE – artigo 270.º, n.º 2

Isenção de IMT prevista no artigo 270.º, n.º 2
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/303839AE-D7CD444A-885B-57E200AB4E25/0/IMT_IV_%2011089.pdf

CIRE – artigos 269.º e 270.º

Fusão por incorporação; PER
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/61ABF7FD-34474944-AAA6-B4777FD1AF96/0/IMT_IV_7790.pdf

CIMT – artigo 13.º alínea g)

Direito de superfície perpétuo constituído sobre parte de prédio urbano – valor patrimonial tributário.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt /NR /rdonlyres/D40BB243 -B7C8-428E-BFF4-C9638AF14BDB/0/IMT_IV_6393.pdf

CIMT e DL n.º 60/2002, de 20 de março – Regime
Jurídico dos Fundos de Investimento Imobiliário
(RJFII) – artigo 2.º do CIMT e artigo 58.º – A a 58.º
– P do RJFII

Transformação de uma sociedade anónima em sociedade de investimento imobiliário.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/4BA3A2B4-27AC479A-925B-B20A01610040/0/IMT_IV_%206281.pdf

CIMT – Alínea e) do n.º 5 do artigo 2.º e regra 12.ª
do n.º 4 do artigo 12.º

Transformação de sociedade irregular em sociedade comercial por
quotas quando a sociedade irregular tem inscrito, no balanço, bens
imóveis.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/277168AD-4A664374-82B1-41C1EEAC5A4B/0/IM_IV_9192.pdf

CIS – artigo 6.º, al. e)

CIVA – artigos 18º; 6º

Taxas – Isenções – Faturação – Prestações de serviços por via eletrónica a não sujeitos passivos de IVA com domicilio noutros estados
membros da EU
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/D0EAE63C-52264706-ADCD-A2460FD75ABB/0/11940.pdf

CIVA – al c) do n.º 1 do art 18.º

Taxas - Cooperativa de solidariedade social - Disponibiliza a crianças
e jovens espaços para desenvolverem atividades, e todo um conjunto
de outros serviços para o seu melhor desenvolvimento cognitivo.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/5723E5AF-F327-4BD7-BEAA-1F21FE817BAE/0/12090.pdf

CIVA - al. c) do nº 1 do art. 18º

Taxas – Prestação de serviços de alargamento de caminhos em terrenos agrícolas propriedade de Baldios.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/64E5906D-8E79-4744-8FCF-DADD43773E08/0/12144.pdf

CIVA – artigos 15º; 29º

Entreposto não aduaneiro – Aquisição de garrafas, rolhas, mosto
para produção de vinho em entreposto não aduaneiro. Transmissão
de vinhos comuns e licorosos que permanecem no entreposto não
aduaneiro. Prestações de serviços de engarrafamento do vinho, diretamente relacionadas com os bens colocados em regime de entreposto não aduaneiro e enquanto os mesmos aí permanecerem.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/FDDB45A2-F9C5-46FF-BED6-1FD836B9772D/0/12145.pdf

CIVA – RITI - al.a) do n.º 6 do art. 6.º do CIVA;
al. e) do n.º 1 do art. 2.º do CIVA. N.º 1 do art. 8.º do
RITI
AICB’s – Aquisição de cortiça, a um fornecedor dum determinado
espaço Comunitário, a qual é objeto de triagem, a efetuar por um
prestador de serviços do mesmo espaço, só depois sendo enviada
para TN.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/487D9B90-74F3-4612B5FC-C4401F33CFFA/0/12150.pdf

CIVA – n.º 6 do art.º 4.º do RBC - DL n.º 147/2003

RBC – DT – Emissão de documento global, no momento em que se
inicia o Transporte dos bens, relativamente à prestação de serviços
de canalização, cuja aplicação e destinatários são igualmente desconhecidos nesse momento.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/A6A978F4-6237-4CB69549-4542F0C102CB/0/12157.pdf

CIVA – artigo 9º; n.º 7 do art. 29.º; 78º.

Isenções subjetivas.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/EB730429-EC264304-8392-6F4ADCC4F61D/0/IS_IV_6243.pdf

Faturação – SP isento nos termos do art. 9º do CIVA - Anulação de
faturas – Emissão de notas de crédito.
http://info.por taldasfinancas.gov.pt /NR /rdonlyres/7A306C02-7CA7-43F5-8857-C3ADB6314CAB/0/12174.pdf

CIS – artigos 1.º e 26.º

CIVA – al. c) do nº 1 do art. 18º

Obrigatoriedade de apresentação da participação de transmissão de
bens por extinção do usufruto por morte e a sua consolidação no
radiciário.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/7C876C26-84F94427-9FE0-A1DC4F70A0BD/0/IS_IV_5644.pdf

CIVA - al. c) do nº 1 do art.18º

Taxas – Remoção e fornecimento, ainda que acompanhado da respetiva instalação, de uma caixilharia.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/64DC294B-95CA419C-90EE-8626B37412E5/0/Informacao_7871.pdf

CIVA - al. c) do nº 1 do art.18º

Taxas - Empreitadas de reabilitação de imóveis, localizados em áreas
de reabilitação urbana, relativas a fornecimento e montagem de janelas em PVC.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/1187AB73-BE94-4E7D-9568-EA907CB59413/0/Informacao_8338.pdf

CIVA - n.º 1 do art.14.º

Exportação – Transmissão de bens efetuada por s.p português, adquiridos por operador sueco, efetivamente expedidos para os EUA
(país terceiro) sendo o fornecedor português a agir na qualidade de
exportador.
http://info.por taldasfinancas.gov.pt /NR /rdonlyres/97D35F3E-4DA3-4144-BA7B-6CC9CC9153F8/0/11313.pdf

CIVA – RITI – artigo 14.º

TICB’s – Provas da saída física dos bens do território nacional com
destino a outro Estado-membro.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/5D96F2C2-8D604953-8A93-F7A2A218D98E/0/11382.pdf

CIVA – al. a) do n.º 6 do art. 6.º

Localização de operações – Prestações de serviços de confeção de
artigos de vestuário, prestados a uma empresa localizada num país
dum Estado-Membro
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/549B38F3-E0564DFB-B8F0-FD0B99391F58/0/11605.pdf

CIVA – artigo 18.º

Taxas - Serviços de abastecimento público de água para consumo
humano, de saneamento de águas residuais, de remoção de lixos,
limpeza de vias públicas e gestão de resíduos, quando os mesmos
sejam prestados por serviços municipais ou municipalizados, empresas municipais ou empresas concessionárias.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt /NR /rdonlyres/7989D3C8-0C1D-4383-96DC-CBEDCC250B77/0/11665.pdf

CIVA – artigo 36.º

Faturas - Quantidade e denominação usual dos bens transmitidos,
não sendo suficiente a simples indicação das quantidades.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/BFB56FFB-07274AF5-9A55-57C1FDF01E53/0/11713.pdf

CIVA – artigos 2º e 4º....

Enquadramento – Disponibilização de prédios rústicos ou terrenos rurais a entidades terceiras – Exploração cinegética; Arrendamento rural
com equipamentos; Arrendamento rural com edificação; Arrendamento rural sem equipamentos ou construção; Pastagens/montanheira.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/7E71714E-F7F5-4A85BD5B-5100F9B007A3/0/11728.pdf

CIVA - als 7) e 9) do art 9.º

Isenções – IPSS’s – Prestação de serviços aos seus utentes de atividades extracurriculares (natação, música, inglês, etc).
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/65E8083F-62B7-4723BAD4-29D873378BC8/0/11760.pdf

CIVA – al 1) do art 9.º; DL 261/93; DL 320/99;
DL 261/93; Acórdãos do TJ da UE, cf. Proc 384/98
Processo C-91/12

Isenções – Serviços que se consubstanciem na administração direta
dos cuidados de saúde ao utente - Prestação de serviços de hidroterapia realizadas por profissionais devidamente credenciados, titulares de cédula profissional aprovada pelo Ministério da Saúde.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/8361B9E5-4A1D-4312BD34-310B4048884A/0/11801.pdf

CIVA - alíneas d), e) e f), do nº 1, do art. 14º;
n.s 8 e 9, do art. 29.º

Enquadramento – Transmissão de bens para embarcações de pesca,
cujo Adquirente é um s.p. que os destina a um outro terceiro, esse
sim, o proprietário da embarcação que a utiliza no exercício da atividade da pesca
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/5DB58589-768C4EDD-856B-BAD43774226C/0/11834.pdf

CIVA – artigos 19º; 20º; 21º

Direito à dedução – Aquisição da posição de locatária através do contrato de cessão da posição contratual no contrato de locação. Exercício do direito à dedução do IVA suportado nesta operação de cessão.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/4A2EA5F6-6BD14BE7-867C-D978AA2490F7/0/11839.pdf

CIVA - al. a) do n.º 7 do art. 6º

Localização de operações – Prestação de serviços, em regime de
subcontratação, relativa à elaboração de um projeto de estruturas
para a cobertura dum Aeroporto localizado fora do TN – Direito à dedução – Inputs relacionados com a prestação de serviços realizada
– preenchimento da DP
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/4859A10D-BF65-41D9A4B9-7918EFA961F5/0/11882.pdf

CIVA – al. a) do n.º 1 do art.18.º

Taxas – Prestação de serviços relativa a obra de remodelação de
imóvel afeto à habitação. Verba 2.27 da Lista I anexa ao CIVA, aplicável a “Empreitadas de beneficiação, ....”; Verba 2.23 da Lista I anexa
ao CIVA, aplicável a “Empreitadas de reabilitação urbana.....” ou por
que o imóvel foi construído há mais de 30 anos.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/2A468EA0-9209426B-91BF-4BB57A6A1F68/0/11902.pdf

Taxas - Montagem, assistência técnica de automatismos, reparações
e assistência técnica de portões e portas em condomínios.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/B6A086DE-0E69-4BC9-94B5-37C3FE49F5A8/0/12185.pdf

CIVA – artigo 18º

Taxas – Contrato de empreitada - Reabilitação urbana.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt /NR /rdonlyres/A6BD13A0 -BC8A-47F7-A795-5AACEB5144D3/0/12207.pdf

CIVA – al c) do nº 1 do art. 18º

Taxas - Azeite de repasse, obtido a partir da centrifugação do bagaço
de azeitona.
http://info.por taldasfinancas.gov.pt /NR /rdonlyres/45458032-CAAC-47C7-B9C7-661AE630CDE7/0/12216.pdf

CIVA – RITI – art 3.º do DL n.º 199/96; art 3.º e n.ºs 2 e
3 do art 6.º, do RITI
Regime especial de tributação da margem/Regime da margem –
Aquisição de viaturas usadas num EM, bens em 2ª mão.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt /NR /rdonlyres/AB806A36 -0A2E-4425-BABA-4D7DF6516DD9/0/12233.pdf

CIVA – artigo 18º

Taxas – Prestação de serviços de natureza laboratorial, concretamente análises químicas e microbiológicas à água, vinhos e mostos,
análises a solos, análises foliares e análises a material vegetal, efetuadas a uma Associação de Agricultores.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/D5FC9F70-D84046C0-AF2F-25235508C2E1/0/12258.pdf

CIVA – artigos 6º, 29º, 36º, 18º, 14º, 10º

Localização de operações – Transmissão de bens realizada através
de uma Aplicação (App), entregues em território nacional, noutro Estado-Membro ou num país fora do território aduaneiro da União.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/409CEC89-09804FCD-91C0-9C161B613233/0/11874.pdf

CIVA – artigo 6º

Localização de operações – Sujeito passivo do território nacional que
adquire bens em país terceiro e os transmite, a partir deste, através
dum Site, a clientes consumidores finais num país terceiro e num estado-membro. Os bens não transitam fisicamente em território nacional.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/1C428E19-143D-44149D69-579540F00A24/0/11912.pdf

CIVA - al. a) do nº 1 do art. 21º

Direito à dedução – Exclusão - Aquisição de “caravana residencial”,
também Designada “roulotte”, para utilização como escritório da atividade empresarial.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/342AFB2E-A741-4285B87B-D95909B7EA05/0/11972.pdf

CIVA – artigo 6.º, nº 7 al. a); 36.º, nº 5 al. e)

Localização das operações - Prestações de serviços do corte de árvores e limpeza da mata em terrenos situados num estado-membro,
para um sujeito passivo devidamente registado para efeitos de IVA
nesse mesmo estado-membro.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/27976804-B91E-4C53-8CE1-8CC37BFFA0FC/0/12020.pdf

CIVA - al. 30) do art.9.º; al. c) do n.º 1 do art.18.º;
n.º 1 al. a) do art. 1.º e n.º 1 do art. 4.º

Enquadramento – Cedência da posição contratual num contrato de
locação financeira imobiliária.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/546273B9-62E2-4E499DD3-B776556B0BA9/0/12051.pdf

CIVA - n.º 8 do art.29.º; n.º 1 do art.52.º

Isenções – Bens que visam satisfazer as necessidades diretas das
aeronaves - Prova documental quanto ao procedimento de abastecimento de combustíveis às aeronaves, alocado a voos domésticos e
a voos internacionais.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/8FE33B87-542B-4F9F-A39D-6D1AF16131BD/0/12089.pdf

CIVA – artigos 4º; 18º

Prestação de serviços - Sujeita a IVA e dele não isenta - Rendas
recebidas, pelo arrendamento de um imóvel completamente adstrito
e equipado em exclusivo a uma atividade empresarial sob instalação
de um estabelecimento comercial/retalho de produtos alimentares e
não alimentares, usualmente denominado por Hipermercado.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/AA17D97F-D243-4475-8ACF-E8935DB1DD29/0/12097.pdf

CIVA – artigo 19º; al. d) do nº1 do art. 21º

Direito à dedução – Despesas inerentes a animais de guarda do estabelecimento industrial e administrativo, tais como despesas com
veterinário (vacinas, exames, etc.) – Exclusão do direito à dedução
– Aquisição de alimentação para os referidos animais.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/3EFC437B-E287-46099B04-FFF344CE3082/0/12112.pdf

CIVA; Decreto-Lei n.º 147/2003 – Artigos 1º e 4º,
do DL n.º 147/2003

RBC – DT – Transporte do ativo fixo tangível do próprio, para efeitos
das operações relativas a prestações de serviços a realizar.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/B737C25D-17B6-4578A346-6DEE0269C2FE/0/12132.pdf

CIVA – artigo 18.º, n.º 1 al. c)

Taxas - “Puré de Fruta”
http://info.portaldasfinancas.gov.pt /NR /rdonlyres/500E0D46 -B05C-4898-A490-CDF8A8B8F3D5/0/12173.pdf

CIVA – artigo 53º ou 18º

Prestações de serviços - Fornecimento de refeições entre IPSS’s Operação sujeita a imposto, fora do âmbito da isenção da al. 7) do
art. 9.º do CIVA – Possível aplicação do art. 53º.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/7F9C2FBE-CA18-4E1B-B91B-ED84BE65C0E2/0/12344.pdf

CIVA – al. a) do n.º 1 do art.18.º

Taxas – Transmissão de carne de javali congelada.
http://info.por taldasfinancas.gov.pt /NR /rdonlyres/6A0F74F9 -EFA3-4C95-B56B-D00550D79CA4/0/12415.pdf

Instruções Administrativas
Ofício-circulado n.º 30193/2017 - 11/08

Artigo 27.º, n.º 8 do Código do IVA - Opção de pagamento do IVA
devido pelas importações de bens na declaração periódica de IVA na
forma e prazo regulados na Portaria n.º 215/2017, 20-07.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/6F3DB33F-3B594F7B-9596-2D8C143B368A/0/Oficio_circulado_30193_2017.pdf

Ofício Circulado n.º 40115/2017 - 31/08

Adicional ao Imposto Municipal sobre Imóveis – Caracterização e
exercício da opção pela tributação conjunta – Sujeitos passivos casados ou em união de facto.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/CAE506BC-8683-4FF0-B5E2-C3BA2BBE1297/0/Oficio_Circulado_40115_2017.pdf

Ofício-circulado n.º 90025/2017 - 14/08

Restituições de IVA - Decreto-Lei n.º 84/2017, de 21 de julho.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/E445E59E-FB7F48CD-9D23-DC5395E89F39/0/Of_circ_90025_2017.pdf

Jurisprudência
IRC – Dedução do PEC às Tributações Autónomas

Acórdão nº 267/2017 do Tribunal Constitucional,
publicado no DR n.º 133/2017, Série II de 12 de julho

Julga inconstitucional a norma do artigo 135.º da Lei n.º 7-A/2016, de
30 de março (Orçamento do Estado para 2016), na parte em que, por
efeito do caráter meramente interpretativo que lhe atribui, determina
que a norma do artigo 88.º, n.º 21, 2.ª parte, do Código do Imposto
sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (CIRC) – número esse

copyright ©

aditado pelo artigo 133.º da citada Lei – segundo a qual, ao montante global resultante das tributações autónomas liquidadas num dado
ano em sede de IRC, não podem ser deduzidos os valores pagos a
título de pagamento especial por conta (PEC) nesse mesmo ano, se
aplique aos anos fiscais anteriores a 2016.
https://dre.pt/home/-/dre/107677432/details/maximized?serie=II&parte_
filter=32&dreId=107677375
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Agenda Fiscal
Até ao dia 11

setembro 2017

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.

normal trimestral quando o total das transmissões intracomunitárias
de bens a incluir na declaração tenha no trimestre em curso (ou em
qualquer mês do trimestre) excedido o montante de € 50 000.
• Entrega da Declaração Recapitulativa, por transmissão eletrónica
de dados, pelos sujeitos passivos isentos ao abrigo do 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.

IVA

IRS

IRS

• 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 julho, 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 julho.

Até ao dia 15
IRS

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.

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.

Até ao dia 20
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 Membro, quando tais operações sejam aí localizadas nos
termos do artigo 6.º do CIVA, e para os sujeitos passivos do regime
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Até ao dia 30
IMI

Pagamento do Adicional ao Imposto Municipal sobre Imóveis (AIMI)
pelos sujeitos passivos titulares a 1 de janeiro de 2017, de prédios urbanos (com exceção dos classificados como ?comerciais, industriais
ou para serviços? e ?outros?) com Valor Patrimonial Tributário (VPT)
superior a € 600 000.

IRC

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

IVA

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

IUC

Liquidação, por transmissão 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. (se o último dia do mês
coincidir com um sábado, domingo ou dia feriado o pagamento pode
ser efetuado até ao 1.º dia útil do mês seguinte).

Derrama estadual

IRC

IVA

• Segundo pagamento por conta do Imposto sobre o Rendimento das
Pessoas Singulares (IRS) de titulares de rendimentos da categoria B.
• Entrega das importâncias retidas, no mês anterior, para efeitos de
Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares (IRS).

Segundo pagamento adicional por conta da derrama estadual devido
por entidades residentes que exercem, a título principal, atividade de
natureza comercial, industrial ou agrícola e por não residentes com
estabelecimento estável que tenham no ano anterior um lucro tributável superior a € 1 500 000 com período de tributação coincidente
com o ano civil.

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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