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Maio 2019 
 

NOVIDADES (FISCAIS) 
 

 

 

 

 
Comunicação dos inventários 
 

Foi publicada no Diário da República n.º 84/2019, 

Série I de 2019-05-02, a Portaria n.º 126/2019, que 

que procede à alteração da Portaria n.º 2/2015, de 

6 de janeiro, que define as características e 

estrutura do ficheiro através do qual deve ser 

efetuada à Autoridade Tributária e Aduaneira a 

comunicação dos inventários. 

https://dre.pt/application/file/a/122202417 

 

Combate às práticas de elisão fiscal – Diretiva 

(UE) 2016/1164 

 

Foi publicada no Diário da República n.º 85/2019, 

Série I de 2019-05-03, a Lei n.º 32/2019, que 

reforça o combate às práticas de elisão fiscal, 

transpondo a Diretiva (UE) 2016/1164, do 

Conselho, de 16 de julho, procedendo a alterações 

ao Código do IRC, à Lei Geral Tributária e ao Código 

de Procedimento e de Processo Tributário. 

https://dre.pt/application/file/a/122217125 

Beneficiário efetivo – Declaração inicial - 

prorrogação 

Foi publicado no Diário da República n.º 85/2019, 

Série II de 2019-05-03, o Despacho n.º 4510/2019, 

das Finanças e Justiça, que determina que a 

declaração inicial do beneficiário efetivo das 

entidades sujeitas a registo comercial que já se 

encontravam constituídas em 1 de outubro de 2018 

pode ser efetuada, sem quaisquer penalidades, até 

ao dia 30 de junho de 2019. 

https://dre.pt/application/file/a/122213698 

 

 

Litígios em matéria fiscal - Diretiva (UE) 

2017/1852 

Foi aprovada em Conselho de Ministros de dia 2 de 

maio, uma proposta de lei que procede à 

transposição da Diretiva (UE) 2017/1852, do 

Conselho, de 10 de outubro de 2017, relativa aos 

https://dre.pt/application/file/a/122202417
https://dre.pt/application/file/a/122217125
https://dre.pt/application/file/a/122213698
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mecanismos de resolução de litígios em matéria 

fiscal na União. 

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

unicado-de-conselho-de-ministros?i=274 

 

Acréscimo regional à retribuição mínima mensal 

garantida - Complemento regional de pensão - 

Remuneração complementar regional 

Foi publicado Diário da República n.º 89/2019, 

Série I de 2019-05-09, o Decreto Legislativo 

Regional n.º 8/2019/A, que procede à décima 

terceira alteração ao Decreto Legislativo Regional 

n.º 8/2002/A, de 10 de abril, alterado pelos 

Decretos Legislativos Regionais n.ºs 22/2007/A, de 

23 de outubro, 6/2010/A, de 23 de fevereiro, 

3/2012/A, de 13 de janeiro, 3/2013/A, de 23 de 

maio, 2/2014/A, de 29 de janeiro, 14/2014/A, de 1 

de agosto, 22/2014/A, de 27 de novembro, 

8/2015/A, de 30 de março, 1/2016/A, de 8 de 

janeiro, 3/2017/A, de 13 de abril, 1/2018/A, de 3 

de janeiro, e 6/2019/A, de 12 de fevereiro, que 

estabelece o regime jurídico da atribuição do 

acréscimo regional à retribuição mínima mensal 

garantida, do complemento regional de pensão e da 

remuneração complementar regional. 

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

/dre/122253267/details/maximized 

 

 

Taxa reduzida de IVA – Eletricidade e gás 

natural. 

Foi publicado no Diário da República n.º 91/2019, 

Série I de 2019-05-13, o Decreto-Lei n.º 60/2019, 

que determina a aplicação da taxa reduzida do IVA à 

componente fixa de determinados fornecimentos de 

eletricidade e gás natural. 

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

/dre/122286662/details/maximized 

 

Faturação a não sujeitos passivos – Dispensa de 

impressão ou da transmissão via eletrónica – 

Comunicação das faturas 

Foi publicada no Diário da República n.º 93/2019, 

Série I de 2019-05-15, a Portaria n.º 144/2019, que 

que regulamenta os termos e condições para o 

exercício da opção prevista na alínea c) do n.º 1 do 

artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 28/2019, de 15 de 

fevereiro, pelos sujeitos passivos que pretendam 

ficar dispensados da impressão das faturas em papel 

ou da sua transmissão por via eletrónica.  

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

/dre/122305210/details/maximized 

 

 

 

 

 

https://www.portugal.gov.pt/pt/gc21/governo/comunicado-de-conselho-de-ministros?i=274
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc21/governo/comunicado-de-conselho-de-ministros?i=274
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/122253267/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/122253267/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/122286662/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/122286662/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/122305210/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/122305210/details/maximized
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Jurisdições não cooperantes 

Foi disponibilizada no sítio EUR-Lex a lista da UE de 

jurisdições não cooperantes para efeitos fiscais. 

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

content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.176.01.00

02.01.POR&toc=OJ:C:2019:176:TOC 

 

Segurança social - Fundo de Compensação 

Salarial dos Profissionais da Pesca  

Foi publicada no Diário da República n.º 101/2019, 

Série I de 2019-05-27, a Portaria n.º 162/2019, que 

estabelece os termos da comunicação da 

informação a prestar pela Docapesca, Portos e 

Lotas, S. A., ao Instituto da Segurança Social, I. P. 

https://dre.pt/application/file/a/122401524 

 

Imposto sobre o Rendimento - Dupla 

Tributação – Convenção com a República da 

Índia 

 

Foi publicado no Diário da República n.º 102/2019, 

Série I de 2019-05-28, o Aviso n.º 32/2019, dos 

Negócios Estrangeiros, que estabelece a entrada em 

vigor do Protocolo que altera a Convenção entre o 

Governo da República Portuguesa e o Governo da 

República da Índia para Evitar a Dupla Tributação e 

Prevenir a Evasão Fiscal em Matéria de Impostos 

sobre o Rendimento. 

https://dre.pt/application/file/a/122420613 

Fiscalidade - Troca automática de informações - 
Diretiva (UE) 2018/822 
 

Foi divulgado, no Portal das Finanças, o anteprojeto 

de diploma sobre a Transposição da Diretiva (UE) 

2018/822 (DAC 6) para consulta pública durante 2 

meses.  

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

Documents/Anteprojeto_DAC_6.pdf 

 

Fundações - Registo 

Foi aprovado, na generalidade, em Conselho de 

Ministros de dia 30 de maio, o decreto-lei que 

regula o regime do registo de fundações, nos termos 

previstos no artigo 8.º da Lei-Quadro das 

Fundações. Este registo, de caráter obrigatório, 

consta de uma base de dados única, mantida e 

disponibilizada para consulta pública pelo Instituto 

dos Registos e do Notariado, e contém os 

elementos de identificação daquelas entidades 

tendo em vista o conhecimento da realidade 

fundacional existente em Portugal. A presente 

iniciativa legislativa executa a medida #27 do 

programa Simplex+2018, permitindo a simplificação 

dos procedimentos associados à vida das fundações, 

desde a sua criação até à sua extinção, e reduzindo 

os custos burocráticos atualmente existentes. 

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

unicado-de-conselho-de-ministros?i=279 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.176.01.0002.01.POR&toc=OJ:C:2019:176:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.176.01.0002.01.POR&toc=OJ:C:2019:176:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.176.01.0002.01.POR&toc=OJ:C:2019:176:TOC
https://dre.pt/application/file/a/122401524
https://dre.pt/application/file/a/122420613
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/destaques/Documents/Anteprojeto_DAC_6.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/destaques/Documents/Anteprojeto_DAC_6.pdf
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc21/governo/comunicado-de-conselho-de-ministros?i=279
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc21/governo/comunicado-de-conselho-de-ministros?i=279


4 
 

 

  

 

 
 

 

Instruções Administrativas 
 

Data 
Ofício 

Circulado 
Assunto 

30/05/2019 15 715 

 

Taxas de câmbio para a determinação do valor aduaneiro no mês de junho. 

 

 

Informações vinculativas 

 

Disponibilizada 
em: 

Artigo Diploma Assunto 

IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO DAS PESSOAS SINGULARES 

21/05/2019 5 CIRS 
Exclusão tributária – Alienação de imóvel adquirido por 
sucessão, antes da entrada em vigor do CIRS - 
Partilha/Inventário, aquisição da quota ideal da herança. 

21/05/2019 8 CIRS 
Rendimentos Prediais – Devolução da Caução – Dedução de 
Perdas. 

21/05/2019 10 CIRS 
Reinvestimento efetuado no período anterior à alienação do 
imóvel. 

21/05/2019 10 CIRS 
Reinvestimento na aquisição de terreno e construção de 
imóvel. Aquisição e instalação de painel solar. 

21/05/2019 41 CIRS 
Condomínio - Verbas entregues para o Fundo Comum de 
Reserva. 

 

 

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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Disponibilizada 
em: 

Artigo Vinc. N.º Assunto 

IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTADO 

20/05/2019 1 15529 
TICB’s – Localização das operações - Transmissões de 
veículos automóveis novos destinados a outro Estado-
Membro 

20/05/2019 9 15519 

Isenções – Exclusões - Coaching, Hipnose Clínica, 
Programação Neurolinguística, Meditação, Naturopatia, 
Osteopatia, Homeopatia …… - Esclarecimento quanto às 
atividades enquadradas na isenção do IVA ou sujeitas a IVA 
e dele não isentas 

20/05/2019 18 15446 

Operação sujeita/não isenta – Faturação de moldes 
utilizados para produzir solas a clientes de noutros EM da 
UE, sujeitos passivos de IVA, e, num segundo momento, 
faturação das próprias solas (produzidas) para calçado. 

20/05/2019 Lista II 15387 

Taxas - Venda de refeições, prontas a consumir, 
confecionadas em restaurante próprio com entrega ao 
domicílio (que inclui o valor cobrado ao cliente a título de 
serviço de entrega). 

20/05/2019 16 15377 

Regime Especial de Tributação dos Bens em Segunda Mão / 
RETBSM - Determinação do valor tributável nos termos do 
referido regime e o Imposto Sobre Veículos a ser ou não 
incluído no valor da compra, no caso de aquisição de bens 
efetuada em território comunitário. 

20/05/2019 18 15334 
Enquadramento - Atividade de explicador, exercida pelo 
requerente, através da internet a estudantes localizados nos 
Estados Unidos e Canadá 

20/05/2019 7 15298 

Faturas – Emissão da fatura no adiantamento, com IVA 
liquidado – Emissão de fatura na colocação dos bens à 
disposição do adquirente e, liquidado IVA pela 
contraprestação a receber deduzida do montante já pago a 
título de adiantamento 

20/05/2019 15 15053 

Isenções – Entreposto Aduaneiro – Exclusões - Serviços de 
análises de certificação das características do vinho e 
serviços de emissão de certificados, documentos 
obrigatórios para a exportação do produto certificado 

20/05/2019 9 14829 

Isenções – Prestação de serviços de concessão do direito de 
obter inscrição em torneios de golfe, lições de golfe, aluguer 
de bolas e campo de golfe, dirigido a sócios e a não sócios, 
pessoas singulares ou coletivas. 

20/05/2019 9 14798 

Isenções - IPSS - Prestação de assistência social efetuada 
pelo sistema de segurança social a crianças e jovens - 
Prestações sociais fornecidas através de outras pessoas 
singulares e coletivas, por conta do sistema de segurança 
social. 

20/05/2019 18 14624 
Isenções - Serviços prestados e faturados ao explicando por 
um centro de explicações – Impossibilidade de aplicação da 
isenção prevista na alínea 11) do artigo 9.º do CIVA. 
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20/05/2019 18 14608 

Taxas - Puré de batata-doce congelado, constituído por 
batata-doce cozida em água e sal, esmagada, colocada em 
cuvetes e congelada. Aplicação da taxa normal do imposto - 
23%. 

20/05/2019 18 14568 
Taxas – Embalagem única com três tipos de queijo, da 
mesma designação comercial, a saber: Original, Cheddar e 
Gouda 

20/05/2019 18 14564 

Taxas - "Laringoscópios"; "Kit de laringoscópios"; 
"Estetoscópios"; "Oxímetro portátil"; "Esfigmomanómetros"; 
"Garrote de emergência… aplicação da taxa reduzida de 
imposto - 6%. 

20/05/2019 16 14457 

Regime Especial de Tributação dos Bens em Segunda Mão / 
RETBSM - Determinação do valor tributável nos termos do 
referido regime e o Imposto Sobre Veículos a ser ou não 
incluído no valor da compra, no caso de aquisição de bens 
efetuada em território comunitário. 

20/05/2019 18 14550 
Taxas - "tripa salgada de origem animal" – falta de 
enquadramento na verba 1.2 da Lista I anexa ao CIVA 

20/05/2019 18 14465 Taxas - "arroz agulha fumado ou aromatizado". 

20/05/2019 10 14152 

Enquadramento – Localização das operações – 
Subcontratação de prestações de serviços - Associação de 
direito privado, sem fins lucrativos – Objetivo de 
sensibilização em prevenção do afogamento em instituições 
privadas, públicas e população em geral. 

IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE AS TRANSACÇÕES SOBRE IMÓVEIS 

03/05/2019 2 CIMT 
Transformação de uma sociedade por quotas numa 
sociedade de investimento imobiliário – SIIMO; 
Caducidade da isenção de prédios para revenda. 

IMPOSTO DO SELO 

27/05/2019 8 CIS 
Aplicabilidade da isenção da al. a) do art.º 6.º do CIS às 
fundações públicas de direito privado. 

30/05/2019 1 CIS 
Transmissão de Concessão no âmbito de uma operação de 
cisão-fusão 
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Acórdãos TJUE   

Proc: Data Nome Matéria Assunto 

C-224/18 
2 de maio de 
2019 

Budimex IVA 

Diretiva 2006/112/CE – Artigo 66.° – Facto gerador e 
exigibilidade do imposto – Momento em que é efetuada a 
prestação de serviços – Obras de construção e montagem 
– Tomada em consideração do momento da aceitação da 
obra prevista no contrato de prestação de serviços. 

C-225/18 
2 de maio de 
2019 

Grupa Lotos IVA 

Redução do imposto pago a montante – Sexta Diretiva 
77/388/CEE – Artigo 17.°, n.ºs 2 e 6 – Diretiva 
2006/112/CE – Artigos 168.° e 176.° – Exclusão do 
direito à dedução – Aquisição de serviços de alojamento e 
de restauração – Cláusula de standstill – Adesão à União 
Europeia 

C-265/18 
2 de maio de 
2019 

Jarmuškienė IVA 

Diretiva 2006/112/CE – Regime especial das pequenas 
empresas – Artigos 282.° a 292.° – Isenção do IVA em 
benefício das pequenas empresas cujo volume de negócios 
anual é inferior ao limite fixado – Entrega simultânea de 
dois bens imóveis através de uma única operação – 
Ultrapassagem do limite anual do volume de negócios 
tendo em conta o preço de venda de um dos dois bens – 
Obrigação de pagar o imposto sobre o valor total da 
operação. 

C 566/17 
8 de maio de 
2019 

Związek Gmin 
Zagłębia 

Miedziowego 
IVA 

Diretiva 2006/112/CE – Artigo 168.°, alínea a) – Dedução 
do imposto pago a montante – Princípio da neutralidade 
do IVA – Sujeito passivo que exerce simultaneamente 
atividades económicas e não económicas – Bens e 
serviços adquiridos tanto para a realização de operações 
sujeitas a IVA como de operações não sujeitas a IVA – 
Inexistência de critérios de repartição na legislação 
nacional – Princípio da legalidade do imposto. 

C‑568/17 
8 de maio de 
2019 

Geelen IVA 

Sexta Diretiva 77/388/CEE – Artigo 9.°, n.° 2, alíneas c) e 
e) – Diretiva 2006/112/CE – Artigo 52.°, alínea a) – Artigo 
56.°, n.° 1, alínea k) – Prestações de serviços – Lugar das 
operações tributáveis – Conexão fiscal – Sessões 
interativas de caráter erótico filmadas e transmitidas em 
direto pela Internet – Atividade recreativa – Conceito – 
Lugar onde as prestações são materialmente executadas. 

C 631/17 
8 de maio de 
2019 

Inspecteur van 
de 

Belastingdienst 

Segurança 
Social 

Segurança social dos trabalhadores migrantes — 
Regulamento (CE) n.º 883/2004 — Artigo 11.°, n.º 3, alínea 
e) — Nacional de um Estado membro empregado como 
marítimo a bordo de um navio com pavilhão de um Estado 
terceiro — Empregador estabelecido num Estado membro 
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diferente do da residência do trabalhador — Determinação 
da legislação aplicável. 

C 712/17 
8 de maio de 
2019 

EN.SA. IVA 

Operações fictícias — Impossibilidade de dedução do 
imposto — Obrigação de o emitente da fatura pagar o IVA 
nela mencionado — Coima de montante igual ao do IVA 
indevidamente deduzido — Compatibilidade com os 
princípios da neutralidade do IVA e da proporcionalidade. 

C 127/18 

 
 
8 de maio de 
2019 

A-PACK CZ IVA 

Diretiva 2006/112/CE – Artigos 90.° e 273.° – Não 
pagamento total ou parcial, pelo devedor, do montante 
devido ao sujeito passivo a título de uma operação sujeita 
a IVA – Valor tributável – Redução – Princípios da 
neutralidade fiscal e da proporcionalidade. 

C 235/18 
15 de maio de 
2019 

Vega 
International 
Car Transport 

IVA 

Diretiva 2006/112/CE – Artigo 135.°, n.º 1, alínea b) – 
Entrega de bens – Isenções em benefício de outras 
atividades – Concessão e negociação de créditos – 
Cartões de combustível» 

 


