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Janeiro 2020
NOVIDADES (FISCAIS)

RA Açores – Orçamento para 2020

IMI – VPT – Valor médio de construção

Foi publicado, no Diário da República n.º 5/2020,

Foi publicada, no Diário da República n.º 8/2020,

Série I de 2020-01-08, o Decreto Legislativo

Série I de 2020-01-13, a Portaria n.º 3/2020 que

Regional n.º 1/2020/A, que aprova o Orçamento da

fixa, em 492,00 euros, o valor médio de construção

Região Autónoma dos Açores para o ano 2020.

por metro quadrado, para efeitos do artigo 39.º do

https://dre.pt/application/file/a/127845697

Código do Imposto Municipal sobre Imóveis, a
vigorar no ano de 2020.
https://dre.pt/application/file/a/128008717

Vendas de bens e prestações de serviços
facilitadas por interfaces eletrónicas – Vendas à
distância – Serviços prestados a não sujeitos
passivos – Entregas internas de bens

Tramitação
tribunais

Foi publicado, no Diário da República n.º 6/2020,

Foi publicada, no Diário da República n.º 8/2020,

Série II de 2020-01-09, o Aviso n.º 366/2020 da

Série I de 2020-01-13, a Portaria n.º 4/2020 que

Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida

altera a Portaria n.º 380/2017, de 19 de dezembro,

Pública - IGCP, E. P. E., que fixa a taxa de juros de

que regula a tramitação eletrónica dos processos

mora aplicáveis às dívidas ao Estado e outras

nos

entidades públicas para 2020 - 4,786 %

tribunais

https://dre.pt/application/file/a/127910314

eletrónica

tribunais

administrativos

tributários,

administrativos

dos

e

nos
no

processos

de

círculo,

tribunais
Supremo

nos

nos

centrais
Tribunal

Administrativo.
https://dre.pt/application/file/a/128008718
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IUC – Veículos importados

Convenção Multilateral para a Aplicação das

Foi disponibilizada, no Portal das Finanças, uma
nota

informativa

da

Autoridade

Tributária

e

Aduaneira sobre o IUC dos veículos importados.

aginas/IUC_Veiculos_importados.aspx

Prevenção da Erosão da Base Tributária e da
Transferência de Lucros
Foi publicada, Diário da República n.º 8/2020, 1.º
Suplemento, Série I de 2020-01-13, a Declaração de
Retificação n.º 1-A/2020 relativa ao Decreto do
Presidente da República n.º 70/2019, de 14 de
novembro, que ratifica a Convenção Multilateral
a

Aplicação

das

Medidas

Relativas

Relativas

às

Convenções

Fiscais

Destinadas a Prevenir a Erosão da Base Tributária e
a Transferência de Lucros, adotada em Paris, em 24
de novembro de 2016.

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

para

Medidas

às

Convenções Fiscais Destinadas a Prevenir a Erosão
da Base Tributária e a Transferência de Lucros,
adotada em Paris, em 24 de novembro de 2016.

https://dre.pt/application/file/a/128029708

Acordo
com
Angola
Administrativa Mútua e
Matéria Fiscal

Assistência
Cooperação em

Foi publicado, no Diário da República n.º 9/2020,
Série I de 2020-01-14, o Aviso n.º 8/2020 dos
Negócios Estrangeiros sobre a entrada em vigor do
Acordo entre a República Portuguesa e a República
de Angola sobre Assistência Administrativa Mútua e
Cooperação em Matéria Fiscal, assinado em Luanda,
a 18 de setembro de 2018.
https://dre.pt/application/file/a/128071791

https://dre.pt/application/file/a/128029707

Prevenção da Erosão da Base Tributária e da
Transferência de Lucros
Foi publicada, no Diário da República n.º 8/2020,
1.º

Suplemento,

Série

I

de

2020-01-13,

a

Declaração de Retificação n.º 1-B/2020 relativa à
Resolução

da

Assembleia

da

República

n.º

225/2019, de 14 de novembro, que aprova a

IVA – Alterações à Diretiva IVA Harmonização e simplificação de certas regras
Foi publicada, no Jornal Oficial da União Europeia C
11, de 2020-01-13, uma Resolução legislativa do
Parlamento Europeu, de 3 de outubro de 2018,
sobre a proposta de diretiva do Conselho que altera
a Diretiva 2006/112/CE no que diz respeito à
harmonização e simplificação de determinadas
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regras no sistema do imposto sobre o valor

sobre a proposta de Diretiva do Conselho que altera

acrescentado e que estabelece o regime definitivo

a Diretiva 2006/112/CE no que diz respeito às

de tributação das trocas comerciais entre Estados-

taxas do imposto sobre o valor acrescentado.

Membros.
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.011.01.00

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.011.0
1.0211.01.POR&toc=OJ:C:2020:011:TOC

69.01.POR&toc=OJ:C:2020:011:TOC

IVA – Alterações à Diretiva IVA – Mecanismo
facultativo de autoliquidação - Mecanismo de
reação rápida contra a fraude

IVA – Regimes especiais para os sujeitos
passivos que prestam determinados serviços
Foi publicada, no Jornal Oficial da União Europeia L
11, de 2020-01-15, o Regulamento de Execução

Foi publicada, no Jornal Oficial da União Europeia C

(UE) 2020/21 da Comissão, de 14 de janeiro de

11, de 2020-01-13, a Resolução legislativa do

2020, que altera o Regulamento de Execução (UE)

Parlamento Europeu, de 3 de outubro de 2018,

n.o 79/2012 que estabelece as normas de execução

sobre a proposta de diretiva do Conselho que altera

de certas disposições do Regulamento (UE) n.o

a Diretiva 2006/112/CE relativa ao sistema comum

904/2010 do Conselho relativo à cooperação

do

administrativa e à luta contra a fraude no domínio

imposto

sobre

o

valor

acrescentado

no

respeitante ao período de aplicação do mecanismo
facultativo

de

autoliquidação

em

relação

ao

fornecimento ou prestação de certos bens e
serviços que apresentam um risco de fraude e do
mecanismo de reação rápida contra a fraude ao IVA.

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.011.0
1.0092.01.POR&toc=OJ:C:2020:011:TOC

do imposto sobre o valor acrescentado.
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0021&fr
om=PT

Imposto do Selo - DMIS
Foi divulgada, no Portal das Finanças, uma nota
informativa sobre a Declaração mensal do imposto

IVA – Alterações à Diretiva IVA – Taxas

do selo (DMIS), na qual se refere que, atendendo
aos constrangimentos inerentes à implementação

Foi publicada, no Jornal Oficial da União Europeia C

do novo modelo declarativo de imposto do selo

11, de 2020-01-13, a Resolução legislativa do

pelos sujeitos passivos, nos termos do despacho n.º

Parlamento Europeu, de 3 de outubro de 2018,

14/2020-XXII, de 9 de janeiro, de S.Exa. o
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Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, não
serão aplicadas penalidades quanto às DMIS
submetidas

com

meros

erros

que

sejam

devidamente substituídas até ao final do segundo
semestre de 2020.

Veículos elétricos – Incentivos financeiros
Foi publicado, no Diário da República n.º 18/2020,
Série I de 2020-01-27, o Decreto Regulamentar
Regional n.º 2/2020/A que regulamenta a atribuição
de incentivos financeiros para aquisição de veículos

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

elétricos novos a pessoas singulares e pessoas

aginas/DMIS_Nota_informativa_2020_01_16.aspx

coletivas com domicílio fiscal na Região Autónoma
dos Açores.

Tabelas de retenção na fonte

https://dre.pt/application/file/a/128512840

Foi publicado, no Diário da República n.º 14/2020,
Série II de 2020-01-21, o Despacho n.º 785/2020
do Gabinete do Secretário de Estado dos Assuntos
Fiscais que aprova as tabelas de retenção na fonte
para os rendimentos de trabalho dependente e
pensões a aplicar aos rendimentos pagos ou
colocados à disposição em 2020, para os titulares
residentes no continente.
https://dre.pt/application/file/a/128277633

IMI – Prédios urbanos arrendados
Foi publicada, no Diário da República n.º 17/2020,
1.º suplemento, série I de 2020-01-24, a Portaria n.º
19-A/2020, que aprova o procedimento e prazo
extraordinários para a participação de rendas
prevista no n.º 3 do artigo 15.º-N do Decreto-Lei n.º
287/2003, de 12 de novembro, relativa ao ano de
2019 e procede à alteração do artigo 5.º da Portaria
n.º 406/2019, de 20 de dezembro.
https://dre.pt/application/file/a/128526280

Taxas de juros moratórios – 1º semestre 2020
Foi publicado, no Diário da República n.º 21/2020,
Série II de 2020-01-30, o Aviso n.º 1 568/2020 da
Direção-Geral do Tesouro e Finanças que fixa as
taxas supletivas de juros moratórios comerciais a
vigorar no 1.º semestre de 2020.
https://dre.pt/application/file/a/128663247

IAS - 2020
Foi publicada, no Diário da República n.º 22/2020,
Série I de 2020-01-31, a Portaria n.º 27/2020 que
procede à atualização anual do valor do indexante
dos apoios sociais (IAS) para o ano de 2020, para
438,81 euros.
https://dre.pt/application/file/a/128727877
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Instruções Administrativas

Data

Ofício
Circulado

Assunto

07/01/2020

15 746

Disponibilização na net, da Decisão de Execução (UE) 2019/2151 – CAU
(Código Aduaneiro da União)

10/01/2020

15 742

Proibição de Importação / Exportação de novas substâncias psicoativas

13/01/2020

20 216

Alterações às declarações modelos 25, 37 e 39

Data

Circular

21/01/2020

1

22/01/2020

2

Assunto
Retenção na Fonte sobre Rendimentos do Trabalho Dependente e Pensões Tabelas de Retenção - 2020 - Continente (esta Circular foi substituída pela Circular
n.º 2/2020, de 22/01)
Retenção na Fonte sobre Rendimentos do Trabalho Dependente e Pensões Tabelas de Retenção - 2020 - Continente.
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Informações vinculativas

Disponibilizada
em:

Artigo

Diploma

Assunto

IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO DAS PESSOAS COLETIVAS

27/01/2020

Disponibilizada
em:

10

Diploma

Decreto-Lei
n.º 28/2019
de 15/02

Regras de faturação- Emissão de documentos por
entidades isentas.

Artigo

Assunto

IMPOSTO DO SELO

22/01/2020

CIS

1

22/01/2020

CIS

1

22/01/2020

CIS

Verba 17.3.4

Enquadramento fiscal da atribuição de prémios
científicos.
Enquadramento fiscal da celebração de um contrato
de distrate de doação da metade indivisa de um
imóvel.
Contraprestação por serviços financeiros prestados
pela Sede à Sucursal domiciliada em território nacional
- Incidência Objetiva e Territorial; Sujeito passivo
[Representante] de operações financeiras efetuadas
em regime de Livre Prestação de Serviços - LPS.
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Acórdãos TJUE

Proc:

C‑156/17

Data

30/01/2020

Nome

Köln
Aktienfonds
Deka

Matéria

Assunto

Imposto
sobre o
Rendimento

Livre circulação de capitais e liberdade de pagamentos —
Restrições — Tributação dos dividendos pagos aos
organismos de investimento coletivo em valores
mobiliários (OICVM) — Reembolso do imposto sobre
dividendos retido na fonte — Requisitos — Critérios de
diferenciação objetivos — Critérios por natureza ou de
facto favoráveis aos contribuintes residentes.

