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A presente newsletter contém a atualidade legislativa publicada em 
agosto de 2019, destacando-se a seguinte:
• Lei n.º 56/2019 – Determina, de forma expressa, a não vigência de 
decretos-leis publicados entre os anos de 1981 e 1985;
• Lei n.º 58/2019 – Que assegura a execução, na ordem jurídica na-
cional, do Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento e do Conselho, 
de 27 de abril de 2016, relativo à proteção das pessoas singulares no 
que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação 
desses dados.

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 

Síntese das Instruções Vinculativas

Contribuição sobre o Sector Bancário, por assumir a natureza jurídica 
de contribuição financeira; e
• 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/EBF 22.º
Conversão  de  sociedade  anónima  em  organismo  de  investimento  coletivo sob  a  forma  societária. 
Neutralidade  da  conversão  e  inaplicabilidade  do regime transitório previsto no DL n.º 7/2015,
de 13 de janeiro.

Link IRC/CFI 22.º RFAI: (Não) elegibilidade de atividades enquadráveis nas CAE 10394 e 10391.

Link IRC/EBF 62.º Majoração de donativos.

Link IRC/EBF 19.º Retroatividade da Lei n.º 43/2018, de 9 de agosto.

Link IRC/CFI 43.º Limites máximos aplicáveis aos auxílios estatais com finalidade regional.

Link IRC 106.º, n.º 1 (anterior 
artigo 98.º)

Início  da  sujeição  ao  Pagamento  Especial  por  Conta  de  uma  entidade  que  deixa de estar 
abrangida pelo Regime da transparência Fiscal.

Link IRC 73.º, n.ºs 7 e 9 e 74.º, 
n.º 1, a) e b) Neutralidade – Transparência Fiscal.

Link IRC 23.º "Perdão  de  dívida"  de  entidade  sediada  em Portugal  a  uma  sua  sucursal localizada em  Angola e  
dedução  de  crédito  de  imposto  por  dupla  tributação jurídica Internacional.

Link IRC 10.º Determinação do “rendimento global líquido”.

Link IRC 11.º Enquadramento de rendimentos acessórios – Associação Cultural.

Link IRC 10.º Amplitude da isenção (Mais-Valias).

Link IRC 69.º Determinação da percentagem de domínio do capital social, por parte de uma sociedade dominante, 
numa sociedade que detém ações próprias.

Link IVA art. 9º, al. 27), 
subalínea d) Isenções - Remuneração em criptomoeda é uma prestação de serviços sujeita a IVA, mas isenta. 

Link IVA
al. a) nº 1 art. 1º, nº 1 
art. 4º e al. c) nº 1 art. 
18.º

Prestações  de  serviços - Cedência  de  exploração comercial de resort, sob  o conceito de tudo 
incluído e na forma de contrato de arrendamento – Direito à dedução  do  IVA  dos  inputs  relativo  à  
edificação, equipamentos  básicos, mobiliário ..... necessário ao funcionamento do empreendimento 
turístico.

Link IVA
18º; al. a) verba 2.5 
da lista I anexa ao 
CIVA

Taxas - "Cremor Tártaro" (Bitartarato de Potássio).

Link IVA
al. a) nº 1 art. 18º, 
verba 1.11 da lista I 
anexa ao CIVA

Taxa - "Bebida de multifrutos secos".

Link IVA al. c) nº 1 e n.º 3 do 
art. 18º

Taxas - Bolachas feitas com aveia sem glúten, que não reúnem condições para beneficiar da aplicação 
da taxa reduzida do imposto.

Link IVA al. c) nº 1 e n.º 3 do 
art. 18º Taxas - Pão ralado "(...) produzido integralmente de Pão fresco.”

Link IVA al. c) n.º 1 do art. 18.º Taxas - Dispositivo  médico descartável  estéril  destinado  à  nebulização  de fluídos na cavidade 
abdominal.

Link IVA al. a) nº 1 do art. 18º Taxas - Produtos biocidas, designadamente "Solução de iodopovidona dérmica 10% ...... NE", e 
"Solução de iodopovidona sabonosa .... GA".

Link IVA al. 6) do art. 9º
Isenções - Ajudantes Familiares - Prestação de serviços de apoio às famílias, exercida por conta 
dos Serviços de Segurança Social, desde que não recebam em troca das mesmas qualquer 
contraprestação dos adquirentes dos bens ou destinatários dos serviços".

Link IVA al. a) n.º 1 do art. 18.º Taxas - "Ureia" - Substância ativa que se destina a incorporar na fabricação de alimentos de animais de 
criação, isto é, rações para animais.

Link IVA al. c) nº 1 e nº 3 do 
art. 18º

Taxas - Prestação de serviços de pediculose do  couro cabeludo - Tratamento natural contra infestação 
de piolhos e lêndeas.

Link IVA
al. a) nº 1 e nº 3 do 
art. 18.º, verba 2.5 da 
Lista I anexa ao CIVA

Taxas - Toalhetes descartáveis impregnados com uma loção.

Link IVA
al.s 27) e 28) do art. 
9º; al. b) do nº 3 do 
art. 29º; art. 36º, n.º 5 

Operações   sujeitas,   mas   isentas – Instituições   bancárias   que   cobram comissões  bancárias, 
juros  e  outros  encargos  bancários (Concessão  de crédito)  ou prémios  de  seguros.  Questões  do  
afastamento  da  dispensa  de faturação – Obrigações de faturação.

Link IVA

al. a) do nº 1 do art. 
18º, al. a) da verba 
2.5 da lista I anexa ao 
CIVA

Taxas - Dispositivo  médico que tem  como  função  o  tratamento  de  uma patologia designada por 
"Pé-de-atleta".

Link IVA

6º, nº 6, al. a) (à 
contrario); art. 29º, nº 
1, al. b); art. 36.º, n.º 
5 e al. e) do n.º 13

Localização de operações – "Serviços prestados por via eletrónica" - Prestação de serviços  de  
programação  informática  a  sujeitos  passivos  com  sede  nos EUA.

Link IVA n.º 1 do art. 9.º Enquadramento - Musicoterapeuta  de  profissão – Não  se  enquadra na qualificação das profissões 
médicas ou paramédicas a que se refere a alínea 1) do artigo 9.º do CIVA.

Link IVA al. c) nº 1 do art. 18º
Taxas - Produto  alimentar  denominado  "Doce  de  leite",  que  se  destina  a  ser utilizado "(...) na 
indústria de pastelaria para a  confeção de bolos e  outros doces, ........ e vendido ao consumidor  final, 
..... como  creme  para  barrar  pão bolachas ou outros alimentos".

Link IVA al. b) n.º 1 do art. 29.º
Fatura – Impossibilidade de à data da entrega do bem vendido (maçã) apurar o valor venda, o que 
inviabiliza a emissão da fatura referente às operações – Despacho  N.º  397/2013 - XIX,  de  26  de  
setembro  de  2013,  do  Secretário  de Estado dos Assuntos Fiscais.

Link IVA-RBC 1.º; art. 3.º; al. b) n.º 6 
art. 4.º; do RBC

Regime  de  Bens  em  Circulação (RBC) – DT – Transporte  de  materiais  de construção,  de  
carpintaria  e  marcenaria,  para  consumidores  finais e sujeitos passivos de IVA – Emissão de 
documento de transporte.

Link
IVA-
DL n.º 
21/2007

n.º 4 art. 3º; n.º 30 art. 
9.º; n.º 2 art. 24.º, do 
CIVA - n.º 1 art. 2.º; 
n.º 1 art. 11.º, do DL 
n.º 21/2007

Operações  Imobiliárias - Renúncia  à  isenção  do  IVA – 1ª  Transmissão realizada com renúncia 
à isenção, seguida duma 2ª transmissão nas mesmas condições. Bens afetos a uma atividade 
empresarial.  

Link
IVA; 
DL n.º 
199/96

al. f) n.º 2 art. 16.º, do 
CIVA - n.º 1  art. 4.º, 
do DL n.º 199/96

"Regime  da  margem" - Compra  e  venda  de  automóveis, sendo  a compra normalmente realizada na  
União  Europeia, aplicando  em  grande  parte o regime da margem.

Link IVA 9º; n.º 1 do art. 4.º Enquadramento – Estabelecimento do tipo hoteleiro - Serviços de alojamento a estudantes.

Link IVA
al. a) n.º 1 do art. 1.º 
e n.º 1 do art. 4.º; al. 
c) n.º 1 do art. 18.º

Prestações  de  serviços – Aluguer  de  viatura  a  uma  entidade  terceira – Contraprestação obtida 
composta pelos serviços, em si, mais ligados (aluguer da  viatura,  fornecimento  de  combustível,  
reparações,  portagens,  etc...) - Prestação de serviços única.

Link IVA al. a) nº 6 do art. 16º
Cancelamento de reservas hoteleiras - Compensações recebidas nos casos de, sinais  pagos  a  título  
de  adiantamento  do  preço  retido e compensações recebidas quando o  cancelamento  ocorre  depois  
de  decorrido  o  pré-aviso contratualmente fixado.

Link IVA al. a) n.º 2 do art. 21º Enquadramento - Cedência de viaturas para os efeitos do marketing, imprensa ou demonstração, 
entendida como não efetuada para fins alheios à empresa.

Link IVA

verba 1.4.4 da lista I 
anexa ao CIVA; al. b) 
n.º 4 do art. 18.º; al. c) 
n.º 1 do art. 18.º

Taxas - "Terra  Nostra  Snack  Pack";  "Limiano  Pausa";  e  "Babybel  Cheese  & Protein Mix".

Link IVA
verba 2.28 da Lista I 
anexa ao CIVA; al. c) 
n.º 1 do art. 18.º

Taxas – Entidade  que pretende realizar serviços  de  ama ao domicílio, em estabelecimento  próprio,  a   
entidades que   pretendam  disponibilizar   esse serviço  aos  filhos  dos  seus  funcionários e a  hotéis  
que  disponibilizem  esse serviço aos seus clientes.

Link IVA
verba 3.1 da Lista II 
do CIVA; al. c) n.º 1 
do art. 18.º

Taxas - Gelados servidos em copo, cone e em crepes, para consumo imediato de venda  ao  publico  
em  estabelecimentos  pp’s,  com serviço  de  mesa, esplanada ou só com serviço ao balcão e em 
banca móvel para feiras.

Link IVA al. a) n.º 1 do art. 2.º
Enquadramento - Serviços  de  aluguer  de  vestuário  através  do  seu  sítio  na internet - Tem por 
base artigos fornecidos por particulares, que os entregam à consignação para posterior mente serem 
alugados a terceiros.

Link IVA

verba 3.1 da Lista II 
anexa ao CIVA; als. 
7) e 9) do art. 9.º do 
CIVA

Enquadramento – IPSS – Fornecimento  de refeições  escolares  à  Câmara Municipal e ainda de 
serviços relativos à cooperação na oferta das atividades de animação e apoio à família e serviços de 
refeições a jardim de infância ....... 

Link IVA verba 1.8 da Lista II 
anexa ao CIVA

Taxas - Transmissão das refeições, quer as mesmas assumam a  natureza  de uma  transmissão  de  
bens,  quer  seja  efetuada  no  âmbito  de  um  contrato  de comissão de venda.

Link
IVA; 
DL n.º 
147/2003

al. a) n.º 5 do art. 2.º, 
n.º 6 do art. 4.º, do 
RBC

Regime  de  Bens  em  Circulação  (RBC) – DT - Transporte  e  entrega  de  bens objecto de contrato 
de comodato.

Link IVA
35.º-A do CIVA; art. 
4.º do DL n.º 28/2019; 
art. 11.º do RITI 

Faturas – Emissão  de  faturas – Vendas  à  distância - Programa  de  faturação previamente  
certificado - Empresa  com  sede  na  Alemanha  e  registada  para efeitos de IVA em Portugal, sem 
estabelecimento estável no TN.

Link IVA
35.º-A do CIVA; art. 
4.º do DL n.º 28/2019; 
art. 11.º do RITI

Faturas – Emissão de faturas – Programa de faturação previamente certificado - Entidade com  sede na  
Áustria e registada  para efeitos de  IVA em Portugal, sem estabelecimento estável no TN.

Link IVA 18.º, n.º 1 al. a)
Taxas - "kit de emergência - destinado à realização de partos de emergência" e  "Lençol  de  protecção - 
composto  por  não  tecido  SMS  compacto  e  com propriedades  de  barreira  bacteriana para envolver  
e  proteger  o  paciente  em situações de emergência (acidentes, fogos, afogamentos, entre outros).

Link IVA n.º 4 do art. 3.º
Universalidade  de  um  património – Herança  indivisa – Transmissão do património existente, 
na mesma, para uma nova sociedade a constituir pelos herdeiros, usando a possibilidade de 
enquadramento da operação na regra de não sujeição do IVA.

Link IVA al. a) n.º 5 do art. 36.º Faturas – Emissão e elementos fiscalmente relevantes de acordo com o CIVA. Questiona-se se as 
faturas a emitir devem indicar a morada do domicílio fiscal, a morada profissional, ou ambas.

Link IVA al. c) n.º 1 do art. 18.º
Taxas - "taxa  de  rolha" - Clientes  da restauração que adquirem  vinhos em garrafa, em lojas próprias 
do espaço destinado à  restauração, mediante uma "taxa  de  rolha",  para  consumo ou  apenas  prova 
no  serviço  prestado  no restaurante.

Link IVA al. c) n.º 1 do art. 18.º Taxas - Taxa  de  IVA  a  aplicar  nos  bilhetes  de  ingresso  no  museu sobre  a temática do chocolate.

Link IVA al. c) nº 1 do art. 18º
Taxas - Consultoria (estudos, planeamentos e estratégias relacionados com a produção  agro-
silvipastoril),  relacionados  com  a  análise  do  potencial  agro-silvipastoril e, eventual, 
acompanhamento do projeto.

Link EBF Art. 59.º-D Aplicação do limite a que se refere o n.º 13 do art.º 59.º-D do EBF.
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Link IVA 279/2019-T 2019-08-02 IVA - Revogação do acto impugnado. Extinção da instância. Responsabilidade
por custas.

Link IRC 434/2018-T 2019-08-06
IRC – Pedido de revisão de autoliquidação – RETGS - Caso Julgado Formal - 
Competência do Tribunal Arbitral – Tributações autónomas; “Empresarialidade” 
dos gastos.

Link IRS 653/2018-T 2019-08-07 IRS – Transparência fiscal – Artigos 6º; 64.º, n.º 2 e 139.º, n.º 1 do CIRC – prova 
do preço efectivo.

Anexo Processo Descrição

Link

Processo
n.º 0825/18.
0BELRA,
de 24-07-2019, 
do STA

"DISPENSA DE PRESTAÇÃO DE GARANTIA; PROVA DOCUMENTAL; CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - A lei é 
clara na exigência que formula de que o pedido de dispensa de prestação de garantia, a dirigir ao órgão de execução 
fiscal, seja instruído com a prova documental necessária (cfr. o n.º 3 do artigo 170.º do CPPT), norma esta que não 
devendo ser interpretada, sob pena de inconstitucionalidade, como uma restrição probatória, obriga a que, salvo 
casos excepcionais e devidamente justificados, os documentos indicados pelos requerentes para prova dos factos 
constitutivos do direito à dispensa da prestação de garantia sejam desde logo juntos ao requerimento em que é 
solicitada a dispensa. Em particular, a impenhorabilidade relativa prevista no artigo 737.º, n.º 2 do CPC (nos termos 
do qual “estão também isentos de penhora os instrumentos de trabalho e os objectos indispensáveis ao exercício da 
actividade ou formação profissional do executado”) e que foi sujeita a demorada análise na sentença sob recurso não 
se aplica às pessoas colectivas. Conforme expõe Lebre de Freitas in “A ação executiva: à luz do código de processo 
civil de 2013”, 2014, 6.ª Edição, pp. 248 e 249, “impenhoráveis por estarem em causa interesses vitais do executado 
são aqueles bens que (…) são indispensáveis ao exercício da profissão do executado (instrumentos de trabalho e 
objetos indispensáveis ao exercício da sua atividade ou à sua formação profissional: art. 737-2)”, não se verificando 
esta exclusão “quando se trate, não de uma pessoa singular, mas duma sociedade comercial”. No mesmo sentido 
se pronuncia Fernando Amâncio Ferreira, “Curso de Processo de Execução”, 2010, 13.ª Edição, pp. 207 e 208, 
quando refere que no n.º 2 do artigo 823.º do CPC [correspondente ao artigo 737.º n.º 2 antes da revisão do CPC] se 
prevê uma impenhorabilidade processual relativa que se filia “em motivos de interesse económico, matizados com 
considerações de humanidade”, merecendo-lhe concordância a jurisprudência que sustenta que a impenhorabilidade 
sub judice “é exclusivamente aplicável a pessoas singulares, e não também às sociedades comerciais”. O artigo 737.º 
do CPC não se aplica às pessoas colectivas, atenta a natureza dos interesses em causa, devendo estas situações 
enquadrar-se no âmbito do risco empresarial, pois que numa empresa seria sempre fácil invocar e demonstrar 
em relação a praticamente todos os seus bens a sua imprescindibilidade ou como instrumentos de trabalho ou 
como objectos indispensáveis ao exercício da actividade, pelo que a aplicação desta norma às pessoas colectivas 
inviabilizaria, na prática, a penhora de todos ou de grande parte dos seus bens, pondo-se assim, em causa, a garantia 
comum dos seus credores com enormes prejuízos para o comércio jurídico.

Link

Processo
n.º 997/19.7BEBRG,
de 14-08-2019,
do STA

"INDEFERIMENTO LIMINAR; NULIDADE PROCESSUAL; ERRO NA FORMA DE PROCESSO; MANIFESTA 
IMPROCEDÊNCIA - Se o juízo de indeferimento liminar foi proferido em face, exclusivamente, da petição inicial e 
das ocorrências processuais, a invocada falta de notificação àquele que apresentou reclamação ao abrigo do art. 
276.º e segs do CPPT dos documentos juntos pelo órgão da execução fiscal, e que não são mais do que elementos 
constantes da cópia autenticada do processo que àquele órgão cumpre juntar à reclamação que haja de subir 
imediatamente (cfr. n.º 5 do art. 278.º do CPPT), não constitui nulidade processual por violação do princípio do 
contraditório. No caso de indeferimento liminar da petição inicial, o princípio do contraditório não impõe a audição 
prévia do autor sobre o motivo do indeferimento (mediante a prolação de um despacho preliminar), quer porque tal 
despacho seria contrário à teleologia do indeferimento liminar, quer porque o contraditório é assegurado, ainda que 
diferidamente, pela admissibilidade legal de recurso, independentemente do valor [cfr. art. 629.º, n.º 3, alínea c), 
do CPC]. O erro na forma do processo afere-se pelo ajustamento do meio processual ao pedido que se pretende 
fazer valer, sendo que na interpretação do pedido este Supremo Tribunal Administrativo tem vindo a adoptar uma 
posição de grande flexibilidade quando se possa intuir que a verdadeira pretensão de tutela jurídica é diversa da 
formulada, mas nela está implícita. Questão diferente é a de saber se na petição inicial foram alegados fundamentos 
susceptíveis de viabilizar a pretensão formulada em juízo, matéria que se situa no âmbito da viabilidade do pedido 
(da sua procedência ou fracasso) e já não no âmbito da propriedade ou adequação do meio processual. É de 
indeferir liminarmente a reclamação judicial deduzida ao abrigo do art. 276.º e segs. do CPPT se é manifesta a sua 
inviabilidade [cfr. art. 590.º, n.º 1, do CPC, aplicável ex vi da alínea e) do art. 2.º do CPPT].

Link

Processo
n.º 0251/14.0BEFUN
0299/17,
de 11-07-2019,
do STA

PRINCÍPIO DA NÃO RETROACTIVIDADE; RETROACTIVIDADE DA LEI FISCAL; PRINCÍPIO DA IGUALDADE; 
PRINCÍPIO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA; PRINCÍPIO DA EQUIVALÊNCIA - Tendo a Contribuição sobre o 
Sector Bancário natureza jurídica de contribuição financeira, não ocorre inconstitucionalidade orgânica e material 
das normas do seu regime jurídico, por violação dos princípios constitucionais da não retroactividade, da igualdade, 
capacidade contributiva e equivalência, pelo que também a respectiva autoliquidação, ainda que referente aos anos 
de 2012 e 2013, não enferma de ilegalidade por alegada violação desses mesmos princípios.

Link

Processo
n.º 0210/09.5BEMDL 
071/17,
de 11-07-2019,
do STA

IVA; LOCAÇÃO DE IMÓVEIS; ISENÇÃO - No caso, entendeu a sentença recorrida que, embora não seja aplicável a 
doutrina administrativa constante do Oficio-Circulado nº 30022, de 16/06/2000, da DSIVA [no sentido de que apenas 
a entrega do “terreno nu” (sem qualquer plantação ou qualquer construção) constitui “locação de bens imóveis” para 
efeitos de isenção do IVA — a AT considerou, além do mais, que o impugnante não estaria abrangido pela norma 
de isenção porque os terrenos rústicos em causa estavam plantados com vinha, previamente à locação], também 
não tem aplicação a pretendida isenção constante do nº 30, dado que os elementos característicos do contrato, em 
função do plano económico, relevantes para aferir da isenção são, no caso, a circunstância de se tratar de terrenos 
constituídos por vinha, e o facto de o impugnante ter cedido a exploração dos imóveis a uma sociedade que se 
dedica à actividade de exploração agrícola (viticultura): é que, sendo os prédios rústicos constituídos por vinha e 
dedicando-se a dita sociedade cessionária à apontada actividade de viticultura (não se apurou se também se dedica 
à actividade de vinicultura), então estamos perante uma operação que não deve beneficiar da isenção ligada à 
“locação de bens imóveis”, porquanto esta visa isentar as actividades relativamente passivas que não geram um 
valor acrescentado significativo, o que não acontece no caso, em que os elementos apontam no sentido da utilização 
dos bens imóveis objecto do contrato, e designadamente da vinha (incluindo até actividade activa de colheita dos 
frutos) no âmbito da actividade da referida sociedade. Ou seja, estamos perante a constituição de um direito real 
com a finalidade de produção de bens ou serviços, com a exploração das vinhas, pelo que não pode aplicar-se a 
pretendida isenção já que tal seria contrário à ratio normativa. E foi em face destas circunstâncias e na consideração 
de que o CIVA, no preceito em análise (nº 29 – actual nº 30 - do art. 9º) reproduz, no essencial, a norma respectiva 
[al. l) do nº 1 do art. 135º da Directiva nº 2006/112/CE do Conselho, de 28/11/2006] que se determinou o reenvio 
ao TJUE, o qual, como supra se viu, veio concluir que «[o] artigo 13.°, B, alínea b), da Sexta Diretiva 77/388/CEE 
do Conselho, de 17 de maio de 1977, relativa à harmonização das legislações dos Estados-Membros respeitantes 
aos impostos sobre o volume de negócios — Sistema comum do imposto sobre o valor acrescentado: matéria 
coletável uniforme, deve ser interpretado no sentido de que a isenção do imposto sobre o valor acrescentado sobre 
a locação de bens imóveis prevista nesta disposição se aplica a um contrato de cedência de exploração agrícola de 
prédios rústicos constituídos por vinhas a uma sociedade que exerce a atividade de exploração agrícola no setor 
da viticultura, celebrado pelo prazo de um ano, automaticamente renovável, devendo a respetiva renda ser paga no 
termo de cada ano». E assim, de acordo com tal interpretação e atendendo ao disposto nos invocados normativos 
do CIVA e a toda a factualidade assente nos autos, haveremos de concluir que não estando sujeita a IVA a cedência 
da exploração agrícola dos identificados prédios rústicos, são ilegais as impugnadas liquidações de IVA (referentes 
aos 1º, 2º, 3º e 4º trimestres do ano de 2002, nos montantes de 38.360,29 euros, 22.566,01 euros, 8.033,61 euros 
e 38.567,19 euros) e respectivos juros compensatórios, verificando-se, pois, o invocado erro de julgamento da 
sentença recorrida e impondo-se, consequentemente, em provimento do recurso, a revogação da sentença e a 
procedência da impugnação. A isenção prevista no nº 29 – actual nº 30 - do art. 9º do CIVA aplica-se a um contrato 
de cedência de exploração agrícola de prédios rústicos constituídos por vinhas a uma sociedade que exerce a 
actividade de exploração agrícola no sector da viticultura, celebrado pelo prazo de um ano, automaticamente 
renovável, devendo a respetiva renda ser paga no termo de cada ano.

Anexo Diploma Diário República Descrição

Link Lei n.º 56/2019 n.º 148/2019, Série I
de 2019-08-05 

Determina, de forma expressa, a não vigência de decretos-leis publicados entre 
os anos de 1981 e 1985, em razão de caducidade, revogação tácita anterior ou 
revogação efetuada pela presente lei.

Link Lei n.º 58/2019 n.º 151/2019, Série I
de 2019-08-08

Assegura a execução, na ordem jurídica nacional, do Regulamento (UE) 2016/679 
do Parlamento e do Conselho, de 27 de abril de 2016, relativo à proteção das 
pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre 
circulação desses dados.

Link Lei n.º 59/2019 n.º 151/2019, Série I
de 2019-08-08

Aprova as regras relativas ao tratamento de dados pessoais para efeitos de 
prevenção, deteção, investigação ou repressão de infrações penais ou de execução 
de sanções penais, transpondo a Diretiva (UE) 2016/680 do Parlamento Europeu e 
do Conselho, de 27 de abril de 2016.

Link Portaria n.º 250/2019 n.º 151/2019, Série I
de 2019-08-08

Visa uniformizar as condições de acesso dos agricultores à operação 10.2.1.1, 
«Pequenos investimentos nas explorações agrícolas», nomeadamente o valor 
de investimento mínimo, de forma a assegurar a harmonização legislativa e 
complementaridade entre os diferentes instrumentos de política disponíveis.

Link Decreto-Lei n.º 119/2019 n.º 155/2019, Série I
de 2019-08-14

Simplifica e harmoniza os procedimentos que os comerciantes devem cumprir 
sempre que comunicam à Autoridade de Segurança Alimentar e Económica que 
pretendem realizar vendas em saldo ou em liquidação

Link Decreto-Lei n.º 111/2019 n.º 156/2019, Série I
de 2019-08-16 Simplifica e atualiza os procedimentos administrativos de registo automóvel.

Link Resolução da Assembleia
da República n.º 154/2019

n.º 161/2019, Série I
de 2019-08-23 Programa Nacional de Investimentos 2030

Link Lei n.º 65/2019 n.º 161/2019, Série I
de 2019-08-23

Mantém em vigor e generaliza a aplicação do sistema de informação cadastral 
simplificada.

Link Portaria n.º 279/2019 n.º 164/2019, Série I
de 2019-08-28

No âmbito do programa nacional, as normas de execução do regime de apoio à 
reestruturação e reconversão das vinhas (VITIS), para o período 2019-2023, faz 
coincidir o início da elegibilidade dos investimentos com a data de submissão das 
candidaturas, o que vai ao encontro do interesse do viticultor que pode, assim, 
desde logo, dar início aos trabalhos.
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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. (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.

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 JULHO.
(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 16

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 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 profissio-

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.

nais, de capitais, prediais, de pensões, de incrementos patrimo-
niais) 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
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

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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