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NOVIDADES (FISCAIS) 
 

 

 

 

 
Atribuição de NIF – Pessoas singulares 
 

Foi publicada no Portal das Finanças uma Nota da 

Autoridade Tributária e Aduaneira informando da 

atribuição de nova gama de NIF a pessoas 

singulares. 

http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/destaques/P

aginas/Atribuicao_Nova_Gama_de_NIF_a_Pessoas_S

ingulares.aspx 

 

Mecanismo de alerta precoce – Situação 
económica e financeira 
 

Foi publicado no Diário da República n.º 72/2019, 

Série I de 2019-04-11, o Decreto-Lei n.º 47/2019, o 

qual cria o mecanismo de alerta precoce quanto à 

situação económica e financeira das empresas. 

https://dre.pt/web/guest/home/-

/dre/122074191/details/maximized?serie=I 

 

IRS – Incentivos ao arrendamento habitacional 

a longo prazo 

Foi publicada no Diário da República n.º 73/2019, 

Série I de 2019-04-12, a Portaria n.º 110/2019, que 

que regulamenta os termos e as condições previstas 

nos n.ºs 2, 3, 4 e 5 do artigo 72.º do Código do 

Imposto sobre os Rendimentos das Pessoas 

Singulares, na redação que lhe foi conferida pelo 

artigo 2.º da Lei n.º 3/2019, de 9 de janeiro. 

https://dre.pt/web/guest/home/-

/dre/122086336/details/maximized 

 

Segurança social – Incentivo à contratação 

Foi publicada no Diário da República n.º 73/2019, 

1.º suplemento, Série I de 2019-04-12, a Portaria 

n.º 112-A/2019 que regula a criação da medida 

contrato-geração, de ora em diante designada por 

medida, que consiste na atribuição de um incentivo 

à contratação, sem termo e em simultâneo, de 

http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/destaques/Paginas/Atribuicao_Nova_Gama_de_NIF_a_Pessoas_Singulares.aspx
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/destaques/Paginas/Atribuicao_Nova_Gama_de_NIF_a_Pessoas_Singulares.aspx
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/destaques/Paginas/Atribuicao_Nova_Gama_de_NIF_a_Pessoas_Singulares.aspx
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/122074191/details/maximized?serie=I
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/122074191/details/maximized?serie=I
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/122086336/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/122086336/details/maximized
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jovens à procura do primeiro emprego e de 

desempregados de longa ou muito longa duração. 

https://dre.pt/application/file/122091420 

 

IVA – Regime de reembolso 

Foi publicado no Diário da República n.º 77/2019, 

Série II de 2019-04-18, o Despacho Normativo n.º 

12/2019, que procede à alteração do despacho 

normativo n.º 18-A/2010, de 1 de julho. 

https://dre.pt/application/file/a/122128240 

 

Imposto Especial sobre o Tabaco – Estampilha 

especial 

Foi publicada no Diário da República n.º 78/2019, 

Série I de 2019-04-22, a Portaria n.º 119/2019, que 

que regulamenta o modelo e as formalidades a 

cumprir para a requisição, fornecimento e controlo 

da estampilha especial aplicável aos produtos 

sujeitos ao Imposto sobre o Tabaco (IT), nos termos 

estabelecidos pelo Código dos Impostos Especiais 

de Consumo, destinados a serem introduzidos no 

consumo em território nacional, devidamente 

acondicionados em embalagens individuais. 

https://dre.pt/application/file/a/122152676 

 

 

 

 

Segurança Social – Anexo SS 

Foi disponibilizada no sítio da Segurança Social uma 

informação sobre a entrega e preenchimento do 

Anexo SS à declaração modelo 3. 

http://www.seg-social.pt/noticias/-

/asset_publisher/9N8j/content/trabalhadores-

independentes-entrega-do-anexo-ss-da-declaracao-

modelo-3-do-i-3 

 

Segurança Social - Planos prestacionais para 

dívidas em execução fiscal 

Foi disponibilizada no sítio da Segurança Social uma 

informação sobre a criação e gestão online de 

planos prestacionais para dívidas em execução 

fiscal. 

http://www.seg-social.pt/noticias/-

/asset_publisher/9N8j/content/seccao-de-

processo-online-2-fase 

 

IVA – Taxa reduzida – Eletricidade e gás natural 

Foi aprovado em Conselho de Ministros de dia 24 

de abril, o decreto-lei que procede à alteração ao 

Código do IVA, dando execução à autorização 

legislativa concedida ao Governo pela Lei do 

Orçamento do Estado para 2019 no que respeita à 

tributação da eletricidade e do gás natural em sede 

de IVA. 

https://www.portugal.gov.pt/pt/gc21/governo/com

unicado-de-conselho-de-ministros?i=273 

https://dre.pt/application/file/122091420
https://dre.pt/application/file/a/122128240
https://dre.pt/application/file/a/122152676
http://www.seg-social.pt/noticias/-/asset_publisher/9N8j/content/trabalhadores-independentes-entrega-do-anexo-ss-da-declaracao-modelo-3-do-i-3
http://www.seg-social.pt/noticias/-/asset_publisher/9N8j/content/trabalhadores-independentes-entrega-do-anexo-ss-da-declaracao-modelo-3-do-i-3
http://www.seg-social.pt/noticias/-/asset_publisher/9N8j/content/trabalhadores-independentes-entrega-do-anexo-ss-da-declaracao-modelo-3-do-i-3
http://www.seg-social.pt/noticias/-/asset_publisher/9N8j/content/trabalhadores-independentes-entrega-do-anexo-ss-da-declaracao-modelo-3-do-i-3
http://www.seg-social.pt/noticias/-/asset_publisher/9N8j/content/seccao-de-processo-online-2-fase
http://www.seg-social.pt/noticias/-/asset_publisher/9N8j/content/seccao-de-processo-online-2-fase
http://www.seg-social.pt/noticias/-/asset_publisher/9N8j/content/seccao-de-processo-online-2-fase
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc21/governo/comunicado-de-conselho-de-ministros?i=273
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc21/governo/comunicado-de-conselho-de-ministros?i=273
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Instruções Administrativas 

 

Data 
Ofício 

Circulado 
Artigo Assunto 

IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO DAS PESSOAS SINGULARES 

15/04/2019 20 210 12.º A 
"Programa Regressar" (artigo 12º-A do CIRS) - Perguntas Frequentes 

(FAQ). 

18/04/2019 20 211 - 
Obrigatoriedade de declarar contas de depósito ou de títulos em 

instituições financeiras não residentes. 

 

Data 
Ofício 

Circulado 
Artigo Assunto 

IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO DAS PESSOAS COLETIVAS 

01/04/2019 20 209 - 
IRC - Taxas de derrama incidentes sobre o lucro tributável do período 

fiscal de 2018  

01/04/2019 
Anexo ao 

OFCD  
20 209 

- 
Tabela de taxas de derrama municipal incidentes sobre o lucro tributável 

do período fiscal de 2018). 

 

 

Data 
Ofício 

Circulado 
Artigo Assunto 

IMPOSTO SOBRE VEÍCULOS 

01/04/2019 35 103 27.º  Caução global no âmbito do imposto sobre veículos (ISV). 

 

https://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwji7ovK8M3ZAhUHvxQKHfknD3oQjRx6BAgAEAY&url=https://programasexpress.wordpress.com/2012/03/&psig=AOvVaw3YUhtMggRnbo_QfB27jqZy&ust=1520088354777182
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Data 
Ofício 

Circulado 
Assunto 

27/03/2019 15 705 
Disponibilização na NET de nova versão consolidada de anexos ao 

Regulamento AE-CAU. 

02/04/2019 15 706 
Disponibilização na NET de nova versão consolidada do Código Aduaneiro 

da União (CAU). 

11/04/2019 15 708 

Disponibilização na Net de novas versões consolidadas do Ato Delegado 

respeitante às regras transitórias do Código Aduaneiro da União (ADMT-

CAU) e do Ato Delegado do Código Aduaneiro da União (AD-CAU). 

18/04/2019 15 709 Taxas de câmbio para a determinação do valor aduaneiro no mês de maio. 

15/04/2019 35 105 Contribuição sobre os sacos de plástico na Região Autónoma da Madeira. 

 

 

Disponibilizada 
em: 

Artigo Diploma Assunto 

IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO DAS PESSOAS COLETIVAS 

22/04/2019 20 CIRC 
Desconto concedido pelo operador de plataforma eletrónica 
ao utilizador do serviço de transporte. 

22/04/2019 28 CIRC Imparidade em inventários. 

22/04/2019 29 CIRC Obras em imóveis do domínio público. 

22/04/2019 22 

Código Fiscal 
do 
Investimento 
(CFI) 

Aplicações relevantes no RFAI e na DLRR. 

22/04/2019 30 

Código Fiscal 
do 
Investimento 
(CFI) 

DLRR. Reinvestimento em imóvel para arrendamento. 

22/04/2019 70 
Estatuto dos 
Benefícios 
Fiscais (EBF) 

Benefícios fiscais ao transporte rodoviário. 

03/04/2019 48 CIRC 
Mais-valias - Reinvestimento do valor de realização de Ativo 
Fixo Tangível em período de tributação diferente do período 
da alienação - artigo 48.º do CIRC. 
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03/04/2019 87 CIRC Associação - atividade comercial a título principal. 

03/04/2019 106 CIRC 
Dispensa de Pagamento Especial por Conta - cessação em 
IVA e reinício de atividade. 

03/04/2019 107 CIRC 
Limitação Pagamento adicional por conta - artigo 107.º do 
CIRC. 

03/04/2019 30 

Código Fiscal 
do 
Investimento 
(CFI) 

DLRR - atividade de construção civil - artigo 30.º do CFI. 

01/04/2019 2 CIRC  
Ativos por impostos diferidos - Data de aplicação do regime 
nos casos em que era obrigatória a transformação em 
sociedade anónima. 

 

 

Disponibilizada 
em: 

Artigo Vinc. N.º Assunto 

IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTADO 

23/04/2019 Lista II 15147 
Taxas - Venda de refeições prontas a consumir, efetuada 
pela Requerente, com entrega ao domicílio (que inclui o valor 
cobrado ao cliente a título de "taxa de serviço de entrega") 

23/04/2019 1 14910 
Operação não sujeita a IVA - Repercussão ao cliente do 
imposto do selo, efetuada por uma instituição bancária, não 
configura a realização de uma operação sujeita a IVA 

23/04/2019 28 15093 
Venda judicial - Transmissão de bens resultantes de atos de 
arrematação ou venda judicial ou administrativa está prevista 
no CIVA 

23/04/2019 18 15011 

Taxas – Ensino para estudantes de todos os níveis de ensino, 
incluindo universitário – Operações assumidas sob a forma 
de um contrato de franquia com franquiados – 
Estabelecimentos não integrados no Sistema Nacional de 
Educação 

23/04/2019 6 14774 
Localização das operações - Serviços de hospedeiras, 
serviços de apoio no parqueamento de viaturas e serviços de 
limpeza. 

23/04/2019 1 14699 
Regime de Bens em Segunda Mão - Regime especial de 
tributação da margem - Aquisição de veículos noutros 
Estados membros da UE 

23/04/2019 18 14634 
Taxas - Pão especial fabricado com farinha de trigo, azeite 
virgem, sal marinho, extrato de malte de cevada, 
emulsionante …., levedura (massa mãe) 
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23/04/2019 2 14578 

Regra da inversão do sujeito passivo - Aluguer da 
retroescavadora com manobrador e respetivo transporte (ida 
e volta) - é uma única prestação de serviços (ainda que 
discriminada na fatura), aplicando-se a regra da inversão ao 
valor global da fatura. 

23/04/2019 6 14563 

Localização de operações - "Consultoria e aconselhamento, 
para um melhor desenvolvimento e expansão" das atividades 
em mercados internacionais, faturada por um não residente 
em território nacional. 

23/04/2019 Lista I 14496 Taxas - "Toalhitas Desmaquilhantes" 

23/04/2019 18 14464 
Enquadramento - Atividades designadas por salas de 
estudo/centro de estudos/explicações/escolas de línguas 

23/04/2019 Lista I 14458 

Prestação de serviços - Alojamento a estudantes, com 
serviços indissociáveis do mesmo, limpeza de quartos, 
ligação à internet e de televisão e …….., contraprestação de 
renda fixa paga mediante vencimentos periódicos mensais- 
Depósito-caução 

23/04/2019 18 14432 
Taxas - "Bolas energéticas sem glúten, cruas e sem processos 
térmicos", que não reúnam condições para beneficiar da 
aplicação da taxa reduzida do imposto 

23/04/2019 18 14373 
Taxas - Operação sujeita e não isenta - Associação sem fins 
lucrativos - Ensino Doméstico 

23/04/2019 2 14372 

Inversão do sujeito passivo - Fornecimento e 
instalação/fixação de transportadores industriais, com 
serviços de construção civil, ligados materialmente aos bens 
imóveis com caráter de permanência. 

03/04/2019 19 15144 

Enquadramento - Reversões para o domínio público das 
infraestruturas urbanísticas, realizadas nas parcelas que 
integram o domínio público municipal - O IVA incluído nos 
custos com as infraestruturas a reverter para o domínio 
público. 

03/04/2019 Lista I 15068 
Taxas – taxa de IVA a aplicar à transmissão de diversos 
produtos oftalmológicos. 

03/04/2019 14 14898 
Exportação - Transmissões de bens para entrega em França 
e faturadas a uma empresa com sede na Suíça 

03/04/2019 19 14762 

Direito à dedução - Aquisição de um veículo híbrido plug-in 
de utilização mista - Percentagem de dedução referida na 
alínea b) do n.º 1 do art.º 23º do CIVA, calculada 
provisoriamente para 2018, em 84%. 

03/04/2019 2 14689 
Inversão do sujeito passivo - Serviços de construção civil - 
Venda de máquinas vinícolas com aplicação e montagem 

03/04/2019 Lista I 14676 

Taxas - Imóvel construído há mais de 30 anos para habitação 
própria e permanente – Realização de obras de reabilitação, 
reparação e executadas na modalidade de empreitada - IVA 
à taxa de 6% 
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03/04/2019 Lista I 14565 
Taxas - "Rede para resgates aquáticos", "Saco e cordas para 
resgates aquáticos" e "Boia de salvamento aquático" 

03/04/2019 6 14402 
Localização de operações - Prestações de Serviços 
relacionadas com um imóvel - Inversão do sujeito passivo - 
Serviços de construção civil 

03/04/2019 18 14365 

Enquadramento - Organismo sem finalidade lucrativa 
estabelece com um município protocolo relativo à prática 
desportiva, junto de jovens na vertente do futebol, 
destacando-se, entre outros, um torneio internacional de 
futebol juvenil. 

03/04/2019 Lista I 14351 
Taxas – Gel em silicone transparente, à prova de água, que 
permite regenerar a pele não expressamente no tratamento 
direto de uma doença 

03/04/2019 

Operações 
fora do 

campo do 
imposto 

14347 

Enquadramento – Contrato-programa, estabelecido entre 
uma Junta de Freguesia e um Instituto Politécnico - 
Promoção, incentivo e desenvolvimento de ações de 
cooperação, visando .... a contribuição para uma cultura de 
inovação e empreendorismo. 

03/04/2019 29 14292 
Faturas - Os valores ou encargos, associados a um contrato 
de 'confirming' celebrado com uma instituição bancária, 
cobrados ao cliente, devem ser titulados por fatura. 

03/04/2019 19 15228 
Direito à dedução - Ligeiro de mercadorias com mais de 3 
lugares para circular em circuito fechado 

 
 
 
 
 

 

Disponibilizada 
em: 

Artigo Diploma Assunto 

ESTATUTO DOS BENEFÍCIOS FISCAIS 

22/04/2019 70 EBF Benefícios fiscais ao transporte rodoviário. 
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Acórdãos TJUE   

 

 

Proc: Data Nome Matéria Assunto 

C 275/18 
28 de março 
de 2019 

Vinš IVA 

Artigo 131.° e artigo 146.°, n.° 1, alínea a) – Isenção das 
entregas de bens expedidos ou transportados para fora da 
União Europeia – Condição de isenção prevista pelo 
direito nacional – Colocação dos bens sob um 
determinado regime aduaneiro – Prova da colocação sob o 
regime de exportação. 

C‑214/18 
1 de abril de 
2019 

PSM “K” IVA 

Agentes de execução – Execução forçada – Taxas fixadas 
pela lei – Prática administrativa das autoridades nacionais 
que considera que o montante dessas taxas inclui o IVA – 
Princípios da neutralidade e da proporcionalidade. 

C-638/17 
11 de abril de 
2019 

Skonis ir 
kvapas 

Impostos 
Especiais 
sobre o 

Consumo 

Estrutura e taxas dos impostos especiais sobre o consumo 
de tabacos manufaturados – Diretiva 2011/64/UE – 
Artigo 4.°, n.° 1, alínea a) – Conceito de “charutos ou 
cigarrilhas” – Rolos de tabaco revestidos de uma capa 
exterior de tabaco natural coberta parcialmente por uma 
camada adicional em papel. 

C-691/17 
11 de abril de 
2019 

PORR Építési 
Kft 

IVA 

Direito a dedução do imposto sobre o valor acrescentado 
(IVA) pago a montante — Artigo 199.°, n.° 1, alínea a) — 
Autoliquidação — Pagamento indevido do imposto pelo 
beneficiário dos serviços aos prestadores com base numa 
fatura emitida de maneira errada segundo as regras de 
tributação ordinária — Decisão da autoridade tributária 
que constata uma dívida fiscal a cargo do beneficiário de 
serviços e que recusa um pedido de dedução — Falta de 
exame pela autoridade tributária da possibilidade de 
reembolso do imposto. 

 


