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Fevereiro 2019 
 

NOVIDADES (FISCAIS) 
 

 

 

 

 

Entrega da IES/DA em 2019, relativa ao 

período de 2018. Manutenção dos atuais 

formulários – ajustamentos a considerar 

 

Foi disponibilizado no Portal das  

Finanças um esclarecimento sobre os ajustamentos 

a efetuar no preenchimento da IES/DA em 2019, 

relativa ao período de 2018, nos Anexos D e E da IES, 

entregues, respetivamente, pelas entidades 

residentes que não exercem a título principal 

atividade comercial, industrial ou agrícola e pelas 

entidades não residentes sem estabelecimento 

estável em território português. 

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

ginas/Entrega_IES_DA.aspx 

 

Direito a juros indemnizatórios – Lei Geral 

Tributária 

 

Foi publicada no Diário da República n.º 23/2019, 

Série I de 2019-02-01, a Lei n.º 9/2019 sobre o direito 

a juros indemnizatórios em caso de pagamento 

indevido de prestações tributárias fundado em 

normas inconstitucionais ou ilegais, alterando a Lei 

Geral Tributária. 

https://dre.pt/application/file/a/118950707 

 

Retificação – Troca automática de 

informações 

Foi publicada no Jornal Oficial da União Europeia, L 

31, 1 de fevereiro de 2019, a retificação da Diretiva 

(UE) 2018/822 do Conselho, de 25 de maio de 2018 

que altera a Diretiva 2011/16/UE no que respeita à 

troca automática de informações obrigatória no 

domínio da fiscalidade em relação aos mecanismos 

transfronteiriços a comunicar. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.031.01.0108.

02.POR&toc=OJ:L:2019:031:TOC 

 

http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/destaques/Paginas/Entrega_IES_DA.aspx
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/destaques/Paginas/Entrega_IES_DA.aspx
https://dre.pt/application/file/a/118950707
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.031.01.0108.02.POR&toc=OJ:L:2019:031:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.031.01.0108.02.POR&toc=OJ:L:2019:031:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.031.01.0108.02.POR&toc=OJ:L:2019:031:TOC
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Imposto sobre o Rendimento – Declaração 

modelo 3 – Declaração automática de 

rendimentos 

Foi publicado no Diário da República n.º 24/2019, 

Série I de 2019-02-04, o Decreto Regulamentar n.º 

1/2019 que fixa o universo dos sujeitos passivos de 

imposto sobre o rendimento das pessoas singulares 

abrangidos pela declaração automática de 

rendimentos. 

https://dre.pt/application/file/a/118953724 

 

IRC – IRS – EBF - Contabilidade organizada – 

Entidades de gestão florestal 

Foi publicada no Diário da República n.º 32/2019, 

Série I, de 14.02.2019, a Portaria n.º 61/2019, que 

define os encargos suportados com despesas com 

operações de defesa da floresta contra incêndios, 

com a elaboração de planos de gestão florestal, com 

despesas de certificação florestal e de mitigação ou 

adaptação florestal às alterações climáticas. 

https://dre.pt/application/conteudo/119556796 

 

Angola – Acordo de Assistência Mútua e 

Cooperação em Matéria Fiscal 

Foi publicada no Diário da República n.º 32/2019, 

Série I de 2019-02-14, a Resolução da Assembleia da 

República n.º 22/2019 que aprova o Acordo entre a 

República Portuguesa e a República de Angola sobre 

Assistência Administrativa Mútua e Cooperação em 

Matéria Fiscal, assinado em Luanda em 18 de 

setembro de 2018. 

https://dre.pt/application/file/a/119432718 

 

Angola – Acordo de Assistência Mútua e 

Cooperação em Matéria Fiscal 

Foi publicado no Diário da República n.º 32/2019, 

Série I de 2019-02-14, o Decreto do Presidente da 

República n.º 12/2019 que ratifica o Acordo entre a 

República Portuguesa e a República de Angola sobre 

Assistência Administrativa Mútua e Cooperação em 

Matéria Fiscal, assinado em Luanda, em 18 de 

setembro de 2018. 

https://dre.pt/application/file/a/119432713 

 

Imposto sobre o Rendimento – Angola – 

Convenção para Evitar a Dupla Tributação 

Foi publicada no Diário da República n.º 32/2019, 

Série I de 2019-02-14, a Resolução da Assembleia da 

República n.º 23/2019, que aprova a Convenção 

entre a República Portuguesa e a República de 

Angola para Eliminar a Dupla Tributação em Matéria 

de Impostos sobre o Rendimento e Prevenir a Fraude 

e a Evasão Fiscal, assinada em Luanda, em 18 de 

setembro de 2018. 

https://dre.pt/application/file/a/119432719 

 

 

https://dre.pt/application/file/a/118953724
https://dre.pt/application/conteudo/119556796
https://dre.pt/application/file/a/119432718
https://dre.pt/application/file/a/119432713
https://dre.pt/application/file/a/119432719
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Imposto sobre o Rendimento – Angola – 

Convenção para Evitar a Dupla Tributação 

Foi publicado no Diário da República n.º 32/2019, 

Série I de 2019-02-14, o Decreto do Presidente da 

República n.º 13/2019, que ratifica a Convenção 

entre a República Portuguesa e a República de 

Angola para Eliminar a Dupla Tributação em Matéria 

de Impostos sobre o Rendimento e Prevenir a Fraude 

e a Evasão Fiscal, assinada em Luanda, em 18 de 

setembro de 2018. 

https://dre.pt/application/file/a/119432714 

 

Troca automática de informações – 

Cooperação administrativa no domínio da 

fiscalidade 

Foi publicada no Diário da República n.º 32/2019, 

Série I de 2019-02-14, a Lei n.º 17/2019 que introduz 

alterações a vários diplomas relativa ao regime de 

comunicação obrigatória de informações 

financeiras. 

https://dre.pt/application/file/a/119432716 

 

Imposto sobre o Valor Acrescentado – 

Faturação – Obrigações de arquivo 

Foi publicado no Diário da República n.º 33/2019, 

Série I de 2019-02-15, o Decreto-Lei n.º 28/2019 que 

procede à regulamentação das obrigações relativas 

ao processamento de faturas e outros documentos 

fiscalmente relevantes bem como das obrigações de 

conservação de livros, registos e respetivos 

documentos de suporte que recaem sobre os 

sujeitos passivos de IVA. 

https://dre.pt/application/file/a/119623404 

 

R. A. Madeira – RMMG 

Foi publicado no Diário da República n.º 33/2019, 

Série I de 2019-02-15, o Decreto Legislativo Regional 

n.º 1/2019/M que aprova o valor da retribuição 

mínima mensal garantida para vigorar na Região 

Autónoma da Madeira (€ 615). 

https://dre.pt/application/file/a/119623408 

 

IMI – Prédios devolutos 

No Conselho de Ministros de 14 de fevereiro de 2019 

foi aprovado um Decreto-Lei que procede ao 

agravamento do imposto municipal sobre imóveis 

(IMI) relativamente a prédios devolutos em zonas de 

pressão urbanística. 

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

nicado-de-conselho-de-ministros?i=250 

 

Diretiva IVA – Derrogação - Lituânia 

Foi publicado no Jornal Oficial da União Europeia, L 

51, 22 de fevereiro de 2019, a Decisão de Execução 

(UE) 2019/309 do Conselho, de 18 de fevereiro de 

2019 que autoriza a Lituânia a aplicar uma medida 

especial em derrogação ao artigo 193.º da Diretiva 

2006/112/CE relativa ao sistema comum do imposto 

sobre o valor acrescentado. 

https://dre.pt/application/file/a/119432714
https://dre.pt/application/file/a/119432716
https://dre.pt/application/file/a/119623404
https://dre.pt/application/file/a/119623408
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc21/governo/comunicado-de-conselho-de-ministros?i=250
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc21/governo/comunicado-de-conselho-de-ministros?i=250
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https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.051.01.0017.

01.POR&toc=OJ:L:2019:051:TOC 

 

Diretiva IVA – Derrogação - Polónia 

Foi publicado no Jornal Oficial da União Europeia, L 

51, 22 de fevereiro de 2019, a Decisão de Execução 

(UE) 2019/310 do Conselho, de 18 de fevereiro de 

2019 que autoriza a Polónia a aplicar uma medida 

especial em derrogação ao artigo 226.º da Diretiva 

2006/112/CE relativa ao sistema comum do imposto 

sobre o valor acrescentado. 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0310&from

=PT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.051.01.0017.01.POR&toc=OJ:L:2019:051:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.051.01.0017.01.POR&toc=OJ:L:2019:051:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.051.01.0017.01.POR&toc=OJ:L:2019:051:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0310&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0310&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0310&from=PT
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Instruções Administrativas 

 

Data Circular Artigo Assunto 

IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO DAS PESSOAS SINGULARES 

01/02/2019 2/2019   
Retenção na Fonte sobre Rendimentos do Trabalho Dependente e Pensões - 

Tabelas de Retenção - 2019 – Região Autónoma dos Açores 

19/02/2019 3/2019   
Retenção na Fonte sobre Rendimentos do Trabalho Dependente e Pensões - 

Tabelas de Retenção - 2019 – Região Autónoma da Madeira 

IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO DAS PESSOAS COLETIVAS 

12/02/2019 20 205   Taxas de Derrama incidentes sobre o lucro tributável do período fiscal de 2018 

12/02/2019 
20 205 

Anexo 
 

Tabela de Taxas de Derrama municipal incidentes sobre o lucro tributável do 

período fiscal de 2018 

 

 

Informações vinculativas   

 

Disponibilizada 

em: 
Artigo Vinc. N.º Assunto 

IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTADO 

08/02/2019 Lista II 14811 

Taxas - Venda de refeições prontas a consumir, com serviço de 

entrega ao domicílio cobrado ao cliente a título de "taxa de serviço 

de entrega" 

08/02/2019 4 14794 

AICB’s – TRICB’s - "Toll Manufacturing Contract" - Confeção de peças 

de roupa, com forros, linhas e rolos de linha que, a dona da obra 

fornece ao prestador de serviços (trabalho a feitio) – A confeção é 

expedida para a UE. 

08/02/2019 1 14763 Operações sobre moeda - Criptomoeda ("bitcoin") 

08/02/2019 2 14722 

Inversão do sujeito passivo – Serviços de construção civil - Obras e 

trabalhos de construção civil conducentes à remodelação de imóvel 

- "custos de Estaleiro" - serviços adquiridos com um fim relacionado 

e necessário a uma obra de construção civil. 

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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08/02/2019 Lista I 14610 

Taxas - Empreitadas de reabilitação urbana - DL n.º 307/2009 - 

Reformulação profunda no prédio, com alteração de uso, com 

reorganização de espaços interiores sobre o imóvel - Serviços de 

construção civil 

08/02/2019 18 14549 

Taxas – Transmissão e venda, de "Pinças de Maguil", "Tesouras de 

primeiros socorros, tesoura de emergência e universal", "Martelo de 

emergência", "Pinças para estilhaços", (…..), a associações 

humanitárias e corporações de bombeiros. 

08/02/2019 7 14405 

RBSM – Aquisição de veículos, noutros Estados membro da União 

Europeia, para revenda, nos casos em que o fornecedor alemão emite 

a fatura com o IVA discriminado. 

08/02/2019 19 14362 

Direito à dedução - Bens de utilização mista - Método da 

percentagem de dedução (pro rata) - Método de dedução por 

afetação real – Possível alteração de métodos – Consistência de 

critério no período do ano civil - Ajustamentos no final de cada ano. 

08/02/2019 4 14188 

Delimitação negativa da incidência de IVA - Transferência de uma 

universalidade de bens, ou parte dela, suscetível de constituir um 

ramo de atividade independente 

08/02/2019 6 14077 
Localização de operações - Acesso a eventos; comissão pelo serviço 

de pesquisa do acesso a eventos; emissão do documento 

08/02/2019 18 13860 Taxas - "Pão Sandwich 8 Cereais" 

08/02/2019 18 13833 Taxas - Comercialização de bolachas à base de cereais 

08/02/2019 18 13790 
Taxas - Transmissão de "espetadas" de peixe fresco com adição de 

pimentos, ou de abacaxi. 

08/02/2019 18 13745 

Taxas - Água da rede pública filtrada – Aquisição operada via 

máquinas de "vending"- água filtrada da rede pública (vasilhame do 

cliente); água filtrada da rede pública engarrafada; e, vasilhame 

(embalagem/garrafa). 

08/02/2019 3 13181 

REBSM – Transmissão de moedas com interesse numismático, por 

valor superior ao valor facial, adquiridas por três formas: pelo valor 

facial, pelo valor facial mais taxa de manuseamento e no mercado da 

revenda por valor superior ao valor facial. 

08/02/2019 2 13158 
Inversão do sujeito passivo - "IVA - autoliquidação" - Adquirentes dos 

bens ou serviços mencionados Anexo E ao Código do IVA 

08/02/2019 9 13020 

Enquadramento – Taxas – Isenções - Associação que presta serviço 

de fornecimento de água aos seus associados agrícolas, mediante o 

pagamento de uma taxa, está a efetuar trabalhos de limpeza de 

inertes na albufeira considerando o aumento da sua capacidade e 

melhoraria da qualidade da água. 
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Disponibilizada 

em: 
Artigo Diploma Assunto 

BENEFÍCIOS FISCAIS 

21/02/2019 60 EBF 

Transmissão de imóveis não habitacionais e transmissão de 

imóveis habitacionais afetos à atividade exercida a título 

principal. 

19/02/2019 60 EBF Fusão de Fundos de Investimento Imobiliário. 

IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE TRANSAÇÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS 

21/02/2019 60 EBF 

Transmissão de imóveis não habitacionais e transmissão de 

imóveis habitacionais afetos à atividade exercida a título 

principal. 

19/02/2019 2 CIMT Cisão de Fundos de Investimento Imobiliário. 

19/02/2019 60 EBF Fusão de Fundos de Investimento Imobiliário. 

19/02/2019 2 
 

CIMT 

Aditamento ao contrato de arrendamento celebrado pelo prazo 

não renovável de 29 anos – Renovação do contrato por mais 10 

anos. 

11/02/2019 7 CIMT 
Instalação de empreendimento turístico em prédio rústico 

adquirido para revenda 

IMPOSTO DO SELO 

27/02/2019 1 CIS Participação de imposto do selo - Seguro de vida. 
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Acórdãos TJUE   

 

Proc: Data Nome Matéria Assunto 

C 434/17 
13 fevereiro 

de 2019 

Human 

Operator 
IVA 

Dedução do IVA – Determinação do sujeito passivo 

devedor do IVA – Aplicação retroativa de uma medida 

derrogatória – Princípio da segurança jurídica. 

C-531/17 
14 fevereiro 

de 2019 

Vetsch Int. 

Transporte 
IVA 

Diretiva 2006/112/CE – Artigo 143.°, n.° 1, alínea d) – 

Isenções do IVA na importação – Importação seguida de 

uma transferência. 

C‑562/17 
14 fevereiro 

de 2019 
Nestrade IVA 

Modalidades de reembolso do imposto sobre o valor 

acrescentado (IVA) – Princípios da equivalência e da 

efetividade – Empresa não estabelecida na União Europeia 

– Decisão prévia e definitiva de recusa do reembolso do 

IVA – Número de identificação IVA errado. 

C115/16, 

C118/16, 

C119/16 e 

C299/16 

26 fevereiro 

de 2019 

N Luxembourg 

1, X Denmark, 

C Danmark I e 

Z Denmark 

Diretiva 

2003/49/CE – 

juros e 

royalties 

Beneficiário efetivo dos juros e dos royalties – Artigo 5.° – 

Abuso de direito – Sociedade domiciliada num 

Estado‑Membro e que paga juros a uma sociedade 

associada domiciliada noutro Estado‑Membro, cuja 

totalidade ou a quase totalidade é em seguida transferida 

para fora do território da União Europeia – Filial sujeita à 

obrigação de reter na fonte o imposto sobre esses juros. 

C‑116/16 e 

C‑117/16 

26 fevereiro 

de 2019 

T Danmark e Y 

Denmark 

Diretiva 

90/435/CEE- 

lucros 

Isenção dos lucros distribuídos por sociedades de um 

Estado‑Membro a sociedades de outros Estados‑Membros 

– Beneficiário efetivo dos lucros distribuídos – Abuso de 

direito – Sociedade estabelecida num Estado‑Membro e 

que paga dividendos a uma sociedade associada 

estabelecida noutro Estado‑Membro, cuja totalidade ou a 

quase totalidade é em seguida transferida para fora do 

território da União Europeia – Filial sujeita à obrigação de 

retenção na fonte sobre esses lucros. 

 


