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Julho 2019 
 

NOVIDADES (FISCAIS) 
 

 

 

 

 
IVA – Cooperação administrativa – Luta contra 
a fraude 
 

Foi publicado, no Jornal Oficial da União Europeia,  

L 179, de 3 de julho, o Regulamento de Execução 

(UE) 2019/1129 da Comissão, de 2 de julho de 

2019, que altera o Regulamento de Execução (UE) 

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

de certas disposições do Regulamento (UE) n.º 

904/2010 do Conselho relativo à cooperação 

administrativa e à luta contra a fraude no domínio 

do IVA. 

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

content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.179.01.00

01.01.POR&toc=OJ:L:2019:179:TOC 

 

 

Programa Regressar – Atribuição de apoio 

financeiro 

Foi publicada, no Diário da República n.º 127/2019, 

Série I de 2019-07-05, a Portaria n.º 214/2019, do 

Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, que 

define a medida de Apoio ao Regresso de 

Emigrantes a Portugal, no âmbito do Programa 

Regressar. 

https://dre.pt/application/file/a/122966596 

 

Pessoas singulares – Nova gama de NIF 

Foi divulgada, no Portal das Finanças, uma Nota 

Informativa da Direção de Serviços de Registo de 

Contribuintes, de 4 de julho de 2019, sobre o início 

da atribuição de uma nova gama de número de 

identificação fiscal (NIF) às pessoas singulares, cujo 

algarismo inicial é 3. 

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

aginas/Nota_Informativa_20190704_NIF_Gama.asp

x 

 

SAF-T (PT) da contabilidade – Entrega da IES 

Foi divulgado no Portal das Finanças, o Despacho 

n.º 271/2019-XXI do SEAF, de 05/07, pelo qual se 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.179.01.0001.01.POR&toc=OJ:L:2019:179:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.179.01.0001.01.POR&toc=OJ:L:2019:179:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.179.01.0001.01.POR&toc=OJ:L:2019:179:TOC
https://dre.pt/application/file/a/122966596
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/destaques/Paginas/Nota_Informativa_20190704_NIF_Gama.aspx
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/destaques/Paginas/Nota_Informativa_20190704_NIF_Gama.aspx
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/destaques/Paginas/Nota_Informativa_20190704_NIF_Gama.aspx
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estabelece uma prorrogação do prazo de entrega da 

IES/DA e SAF-T. 

http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_

fiscal/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/Des

pacho_SEAF_271_2019_XXI.pdf 

 

Comunicação obrigatória de contas financeiras 

Foi publicada, no Diário da República n.º 134/2019, 

Série I de 2019-07-16, a Portaria n.º 219/2019, que 

regula a estrutura e conteúdo do ficheiro a utilizar 

para efeitos do cumprimento da obrigação de 

comunicação prevista no n.º 1 do artigo 10.º-A do 

Decreto-Lei n.º 64/2016, de 11 de outubro (troca 

automática de informações obrigatória no domínio 

da fiscalidade / regras de comunicação e de 

diligência pelas instituições financeiras 

relativamente a contas financeiras). 

https://dre.pt/application/file/a/123186006 

 

CESE - IVA – Cooperação administrativa – 

Fraude ao IVA  

Foi publicado, no Jornal Oficial da União Europeia, 

C 240, de 16 de julho, o Parecer do Comité 

Económico e Social Europeu sobre «Proposta de 

regulamento do Conselho que altera o Regulamento 

(UE) n.º 904/2010 no respeitante às medidas 

destinadas a reforçar a cooperação administrativa 

para combater a fraude ao IVA». 

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

content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_240_R_0

007&from=PT 

 

CESE - Propostas de alterações à Diretiva IVA – 

Vendas à distância – Prestadores de serviços de 

pagamento  

Foi publicado, no Jornal Oficial da União Europeia, 

C 240, de 16 de julho, o Parecer do Comité 

Económico e Social Europeu sobre «Proposta de 

diretiva do Conselho que altera a Diretiva 

2006/112/CE no que diz respeito à introdução de 

determinadas obrigações aplicáveis aos prestadores 

de serviços de pagamento» e a «Proposta de diretiva 

do Conselho que altera a Diretiva 2006/112/CE do 

Conselho, de 28 de novembro de 2006, no que 

respeita às disposições relativas às vendas à 

distância de bens e a determinadas entregas de 

bens ao nível nacional». 

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

content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_240_R_0

008&from=PT 

 

Juros moratórios – Créditos comerciais 

Foi publicado, no Diário da República n.º 135/2019, 

Série II de 2019-07-17, o Aviso n.º 11571/2019 das 

Finanças - Direção-Geral do Tesouro e Finanças, 

que fixa a taxa supletiva de juros moratórios em 

vigor no 2.º semestre de 2019. 

https://dre.pt/application/file/a/123253293 

http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/Despacho_SEAF_271_2019_XXI.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/Despacho_SEAF_271_2019_XXI.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/Despacho_SEAF_271_2019_XXI.pdf
https://dre.pt/application/file/a/123186006
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_240_R_0007&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_240_R_0007&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_240_R_0007&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_240_R_0008&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_240_R_0008&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_240_R_0008&from=PT
https://dre.pt/application/file/a/123253293
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Tribunal de Contas Europeu – Comércio 

eletrónico – Cobrança de IVA e de direitos 

aduaneiros 

Foi divulgado, no Portal do Tribunal de Contas 

Europeu, o Relatório Especial nº12/2019 deste 

tribunal sob o título” Comércio eletrónico: muitos 

dos desafios relativos à cobrança do IVA e dos 

direitos aduaneiros permanecem por resolver” 

https://www.eca.europa.eu/pt/Pages/DocItem.aspx

?did=%7b29E601CD-F4D3-45EB-BDCB-

9B5EA20D96CF%7d 

 

Imposto sobre o Tabaco – Isenções – 

Requisição de estampilhas 

Foi publicada, no Diário da República n.º 136/2019, 

Série I de 2019-07-18, a Portaria n.º 224/2019, que 

regulamenta o modelo e as formalidades a cumprir 

para a requisição e fornecimento da estampilha 

aplicável aos cigarros e ao tabaco de enrolar que 

beneficiam de isenção de Imposto sobre o Tabaco, 

ao abrigo das alíneas a), b), c), d) e f) do n.º 1 do 

artigo 6.º, do artigo 6.º-A e das alíneas b) e c) do n.º 

1 do artigo 102.º do Código dos Impostos Especiais 

de Consumo, devidamente acondicionados em 

embalagens individuais. 

https://dre.pt/application/file/a/123290384 

 

 

Imposto sobre o Tabaco – Estampilhas – Cor e 

preço unitário 

Foi publicado, no Diário da República n.º 138/2019, 

Série II de 2019-07-22, o Despacho n.º 6550/2019 

do Gabinete do Secretário de Estado dos Assuntos 

Fiscais, que determina a cor e o preço unitário da 

estampilha especial para os produtos sujeitos ao 

imposto sobre o tabaco (IT) referente ao ano 

económico de 2020. 

https://dre.pt/application/file/a/123325824 

 

IRS - Regime do Residente não Habitual – 

Atividades de elevado valor acrescentado 

Foi publicada, no Diário da República n.º 139/2019, 

Série I de 2019-07-23, a Portaria n.º 230/2019, que 

introduz alterações à Portaria n.º 12/2010, de 17 de 

janeiro - Tabela de atividades IRS de elevado valor 

acrescentado. 

https://dre.pt/home/-
/dre/123407856/details/maximized 

 
 
 
IVA – Cooperação administrativa – Luta contra 
a fraude 
 

Foi publicado, no Jornal Oficial da União Europeia,  

L 196, de 24 de julho, a Retificação do Regulamento 

(UE) 2017/2454 do Conselho, de 5 de dezembro de 

2017, que altera o Regulamento (UE) n.º 904/2010 

relativo à cooperação administrativa e à luta contra 

https://www.eca.europa.eu/pt/Pages/DocItem.aspx?did=%7b29E601CD-F4D3-45EB-BDCB-9B5EA20D96CF%7d
https://www.eca.europa.eu/pt/Pages/DocItem.aspx?did=%7b29E601CD-F4D3-45EB-BDCB-9B5EA20D96CF%7d
https://www.eca.europa.eu/pt/Pages/DocItem.aspx?did=%7b29E601CD-F4D3-45EB-BDCB-9B5EA20D96CF%7d
https://dre.pt/application/file/a/123290384
https://dre.pt/application/file/a/123325824
https://dre.pt/home/-/dre/123407856/details/maximized
https://dre.pt/home/-/dre/123407856/details/maximized
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a fraude no domínio do imposto sobre o valor 

acrescentado. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.196.01.00
17.01.POR&toc=OJ:L:2019:196:TOC 

 
 
 

CPPT – Regime das notificações e citações 

eletrónicas 

Foi publicada, no Diário da República n.º 141/2019, 

Série I de 2019-07-25, a Portaria n.º 233/2019, que 

regulamenta o regime das notificações e citações 

efetuadas por transmissão eletrónica de dados em 

área reservada no Portal das Finanças, designado 

como «Notificações e Citações Eletrónicas - Portal 

das Finanças» (NCEPF), previsto no artigo 38.º-A do 

Código de Procedimento e de Processo Tributário. 

https://dre.pt/application/file/a/123473561 

 

SAF-T (PT) da contabilidade – IES - Taxonomias 

Foi divulgado no Portal das Finanças, em “Apoio ao 

contribuinte” – “Obrigações declarativas/modelos e 

formulários/minutas”, um documento designado 

“Anexo A e I da IES - Exercício de 2019 – Campos 

com pré-preenchimento e respetivas regras”, 

através qual se divulgam as regras de 

preenchimento dos vários campos dos anexos A e I 

com base nas taxonomias.  

http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/apoio_contri

buinte/Pages/default.aspx 

 

IES de 2019 – Cessações de atividade 

Já se encontra disponível, no Portal das Finanças, a 

aplicação de submissão da IES para as entidades que 

cessem atividade durante o ano de 2019. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.196.01.0017.01.POR&toc=OJ:L:2019:196:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.196.01.0017.01.POR&toc=OJ:L:2019:196:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.196.01.0017.01.POR&toc=OJ:L:2019:196:TOC
https://dre.pt/application/file/a/123473561
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/apoio_contribuinte/Pages/default.aspx
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/apoio_contribuinte/Pages/default.aspx
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Instruções Administrativas 
 

Data 
Ofício 

Circulado 
Assunto 

05/07/2019 90 027 

 

Inscrição eletrónica como residente não habitual (n.º 10 do artigo 16.º do Código 

do IRS) - Criação do estado de "suspenso". 

 

 

 
 
Informações vinculativas 

 

 

Disponibilizada 
em: 

Artigo Vinc. N.º Assunto 

IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTADO 

04/07/2019 14 15604 
Transmissão de bens - Localização das Operações – 
Operações comunitárias e transnacionais, realizadas sobre 
movimento de bens entre operadores de PT, ES e Ásia 

04/07/2019 9 15479 

Faturas - Operações imobiliárias - Arrendamento de imóvel 
"paredes nuas", não obstante o espaço locado estar dotado 
ou não de móveis e equipamentos, estando antes 
relacionado com o facto de o imóvel locado não estar 
preparado para o exercício de uma atividade comercial. 

04/07/2019 2 15027 

Localização de operações - Prestações serviços de 
publicidade a entidades nacionais e não comunitárias e, 
aquisição do mesmo tipo de prestações de serviços nos 
mesmos espaços territoriais. 

04/07/2019 1 15016 
Enquadramento - Aquisição para abate de veículos em fim 
de vida (VFV) a particulares e a sujeitos passivos. 

04/07/2019 4 15426 

Prestações de Serviços - Reparação de moldes, propriedade 
de 3ºs, com aplicação de materiais ou peças, cujo objetivo é 
devolver aos moldes a sua função inicial, não resultando 
destas alterações uma função nova. 

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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04/07/2019 21 15275 

Direito à dedução – Taxas – Exclusão do direito à dedução - 
Viaturas ligeiras de mercadorias de cinco lugares, para o 
exercício de todas as atividades e serviços que presta – Taxa 
de IVA a aplicar à Atividade de passeios todo o terreno 

04/07/2019 18 15157 

Enquadramento – ADS, Assoc. de Defesa Sanitária – 
Prestação de Serviços administrativos, aos agricultores e 
produtores c/ exploração animal, executando formulários de 
candidaturas aos subsídios do IFAP - Prestação de serviços 
médicos veterinários e… 

04/07/2019 18 15061 

Enquadramento – ADS, Agrupamento de Defesa Sanitária 
(atividade sem fins lucrativos) – IVA a cobrar aos seus 
associados pelos serviços prestados e a pagar aos médicos 
veterinários que prestam serviços ao Agrupamento. 

04/07/2019 23 14991 
Direito à dedução – Operações imobiliárias - Construção de 
imóveis com destinos económicos diferentes, um hotel o 
outro um bloco para apartamentos e aparthotel 

04/07/2019 18 14151 

Taxas – Organização Patronal que, presta serviços de apoio à 
comunidade empresarial cujo principal objetivo é reforçar a 
competitividade das PME’s - Prestação de serviços única 
economicamente indivisível 

 
 

 

Disponibilizada 
em: 

Artigo Vinc. N.º Assunto 

REGIME DO IVA NAS TRANSAÇÕES INTACOMUNITÁRIAS 

04/07/2019 14 15604 
Operações Transnacionais - Representante, em Portugal e 
Espanha, de um produto cujo fornecedor é belga. 

 

 

 

Disponibilizada 
em: 

Artigo Diploma Assunto 

IMPOSTO ÙNICO DE CIRCULAÇÃO 

04/07/2019 
5.º n-º 8 

c) 
CIUC 

 
Isenção parcial de 50 por cento relativamente a veículos 
exclusivamente afetos a atividade de diversão itinerante. 
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Acórdãos TJUE   

 

Proc: Data Nome Matéria Assunto 

C‑242/18 
3 de julho de 
2019 

UniCredit 
Leasing 

IVA 

Valor tributável — Redução — Princípio da neutralidade 
fiscal — Contrato de locação financeira resolvido por falta 
de pagamento das prestações — Aviso de liquidação 
retificativo — Âmbito de aplicação — Operações 
tributáveis — Entrega de bens efetuada a título oneroso — 
Pagamento de uma “indemnização” por resolução do 
contrato até ao termo deste último — Competência do 
Tribunal de Justiça. 

C‑316/18 
3 de julho de 
2019 

The Chancellor, 
Masters and 

Scholars of the 
University of 
Cambridge 

IVA 

Dedução do imposto pago a montante – Custos de gestão 
de um fundo de dotação que faz investimentos com o 
objetivo de cobrir os custos do conjunto das operações 
efetuadas a jusante pelo sujeito passivo – Custos gerais 

C‑26/18 
10 de julho de 
2019 

Federal Express 
Corporation 

Deutsche 
Niederlassung 

Direitos 
aduaneiros e 

IVA 

Regulamento (CEE) n.º 2 913/92 – Artigos 202.° e 203.° – 
Direitos aduaneiros à importação – Constituição de uma 
dívida aduaneira devido a violações da regulamentação 
aduaneira – Fiscalidade – Imposto sobre o valor 
acrescentado (IVA) – Diretiva 2006/112/CE – Artigos 2.°, 
n.º 1, alínea d) e 30.° – IVA à importação – Facto gerador 
do imposto – Noção de “importação” de um bem – 
Exigência da entrada desse bem no circuito económico da 
União Europeia – Encaminhamento desse bem para um 
Estado‑Membro diferente daquele em que a dívida 
aduaneira se constituiu. 

C‑273/18, 
10 de julho de 
2019 

Kuršu zeme IVA 

Diretiva 2006/112/CE – Direito à dedução do IVA pago a 
montante – Artigo 168.º – Cadeia de entregas de bens – 
Recusa do direito a dedução devido à existência da 
referida cadeia – Obrigação da autoridade tributária 
competente de demonstrar a existência de uma prática 
abusiva. 
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C‑91/18 
11 de julho de 
2019 

Comissão/ 

Grécia 
(Tsipouro) 

Impostos 
Especiais 
sobre o 

Consumo 

Impostos especiais sobre o consumo de álcool e bebidas 
alcoólicas — Artigo 110.° TFUE — Diretiva 92/83/CEE — 
Diretiva 92/84/CEE — Regulamento (CE) n.° 110/2008 — 
Aplicação de uma taxa inferior de imposto especial sobre o 
consumo ao fabrico dos produtos nacionais denominados 
tsipouro e tsikoudia. 

C 388/18 
29 de julho de 
2019 

B. IVA 

Diretiva 2006/112/CE — Sistema comum do imposto 
sobre o valor acrescentado (IVA) — Artigos 288.°, primeiro 
parágrafo, alínea 1), e 315. — Regime especial das 
pequenas empresas — Regime especial dos sujeitos 
passivos revendedores — Sujeito passivo revendedor 
abrangido pelo regime da margem de lucro — Volume de 
negócios anual que implica a aplicabilidade do regime das 
pequenas empresas — Margem de lucro ou montantes 
recebidos. 

 


