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NOVIDADES (FISCAIS) 
 

 

 

 

 
Orçamento de Estado para 2019 - Retificações 
 

Foi publicado no Diário da República n.º 43/2019, 

Série I de 2019-03-01, a Declaração de Retificação 

n.º 6/2019, a qual procede à retificação à Lei n.º 

71/2018, de 31 de dezembro, que aprova o 

Orçamento do Estado para 2019. 

https://dre.pt/application/file/a/120453973 

 

Programas informáticos de faturação e de 
contabilidade – Arquivo de faturas e 
documentos fiscalmente relevantes 
 

Foi disponibilizado no Portal das Finanças, o 

Despacho n.º 85/2019 - XXI SEAF, pelo qual se 

procede à clarificação de obrigações e prorrogação 

de prazos para o respetivo cumprimento referentes 

ao Decreto-Lei n.º 28/2019, de 15 de fevereiro. 

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

fiscal/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/desp

acho_SEAF_85_2019.pdf 

 

Imposto sobre o rendimento – Programas de 

construção de habitação para renda acessível 

Foi publicada no Diário da República n.º 48/2019, 

1º Suplemento, Série I de 2019-03-08, a Declaração 

de Retificação n.º 7-A/2019, que procede a 

retificação à Lei n.º 3/2019, de 9 de janeiro que 

“Altera o Código do Imposto sobre o Rendimento 

das Pessoas Singulares e cria condições de acesso a 

incentivos fiscais em programas de construção de 

habitação para renda acessível”. 

https://dre.pt/application/file/a/120707411 

 

Regime Especial aplicável aos ativos por 

impostos diferidos - Depósito 

Foi publicado no Diário da República n.º 50/2019, 

Série II de 2019-03-12, o Despacho n.º 2445/2019 

que determina que o depósito a favor do Estado a 

constituir pelo sujeito passivo no montante 

correspondente ao preço de exercício do direito 

https://dre.pt/application/file/a/120453973
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/despacho_SEAF_85_2019.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/despacho_SEAF_85_2019.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/despacho_SEAF_85_2019.pdf
https://dre.pt/application/file/a/120707411
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potestativo de aquisição da totalidade dos direitos 

de conversão, no regime especial aplicável aos 

ativos por impostos diferidos, aprovado pela Lei n.º 

61/2014, de 26 de agosto, é efetuado em conta em 

nome da Direção-Geral do Tesouro e Finanças. 

https://dre.pt/application/file/a/120713714 

 

Regime jurídico da arbitragem em matéria 

tributária 

Foi publicada no Diário da República n.º 51/2019, 

Série I de 2019-03-13, a Lei n.º 24/2019 que 

determina que o exercício das funções de árbitro 

em matéria tributária exige a renúncia à condição de 

magistrado judicial jubilado, procedendo à quarta 

alteração ao Decreto-Lei n.º 10/2011, de 20 de 

janeiro, que aprova o regime jurídico da arbitragem 

em matéria tributária. 

https://dre.pt/application/file/a/120839374 

 

IVA - União Europeia – Noruega – Cooperação 

Administrativa – Luta contra a fraude – 

Cobrança de créditos 

Foi publicada no Jornal Oficial da União Europeia, L 

74, de 18-03-2019, a Decisão (UE) 2019/425 do 

Conselho, de 12 de março de 2019, relativa à 

posição a tomar, em nome da União Europeia, no 

âmbito do Comité Misto criado pelo Acordo entre a 

União Europeia e o Reino da Noruega sobre a 

cooperação administrativa, a luta contra a fraude e a 

cobrança de créditos no domínio do imposto sobre 

o valor acrescentado. 

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

content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019D0425&

from=EN 

 

Região Autónoma da Madeira - Autoridade 

Tributária e Assuntos Fiscais  

Foi publicado no Diário da República n.º 55/2019, 

Série I de 2019-03-19, o Decreto Regulamentar 

Regional n.º 3/2019/M, de 19/03, que procede à 

segunda alteração ao Decreto Regulamentar 

Regional n.º 14/2015/M, de 19 de agosto, que 

aprova a Orgânica da Autoridade Tributária e 

Assuntos Fiscais da Região Autónoma da Madeira 

https://dre.pt/application/file/a/121264588 

 

Processo de execução fiscal - Cobrança 

coerciva das custas, multas não penais e outras 

sanções pecuniárias fixadas em processo 

judicial 

Foi publicada no Diário da República n.º 62/2019, 

Série I de 2019-03-28, a Lei n.º 27/2019, que 

estabelece a aplicação do processo de execução 

fiscal à cobrança coerciva das custas, multas não 

penais e outras sanções pecuniárias fixadas em 

processo judicial, procedendo à sétima alteração à 

Lei da Organização do Sistema Judiciário, trigésima 

terceira alteração ao Código de Procedimento e de 

Processo Tributário, sétima alteração ao Código de 

https://dre.pt/application/file/a/120713714
https://dre.pt/application/file/a/120839374
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019D0425&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019D0425&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019D0425&from=EN
https://dre.pt/application/file/a/121264588
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Processo Civil, décima terceira alteração ao 

Regulamento das Custas Processuais, trigésima 

terceira alteração ao Código de Processo Penal, 

quarta alteração ao Código da Execução das Penas e 

Medidas Privativas da Liberdade e segunda 

alteração ao Decreto-Lei n.º 303/98, de 7 de 

outubro. 

https://dre.pt/application/conteudo/121665678 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa regressar 

Foi publicada no Diário da República n.º 62/2019, 

Série I de 2019-03-28, a Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 60/2019 que aprova o Programa 

Regressar. 

https://dre.pt/application/conteudo/121665680 

 

Apoio à criação de postos de trabalho – Medida 

Contrato-Emprego 

Foi publicada no Diário da República n.º 63/2019, 

Série I de 2019-03-29, a Portaria n.º 95/2019, que 

procede à alteração da Portaria n.º 34/2017, de 18 

de janeiro. 

https://dre.pt/application/file/a/121730896 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://dre.pt/application/conteudo/121665678
https://dre.pt/application/conteudo/121665680
https://dre.pt/application/file/a/121730896
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Instruções Administrativas 

 

Data 
Ofício 

Circulado 
Artigo Assunto 

IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO DAS PESSOAS SINGULARES 

28/02/2019 20 206 12º.A Regime fiscal aplicável a ex-residentes - Artigo 12.º-a do Código do IRS. 

13/03/2019 20 207 - Declaração Modelo 3 de IRS em vigor a partir de janeiro de 2019. 

IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO DAS PESSOAS COLETIVAS 

18/03/2019 20 208 106.º OE2019 – Dispensa do Pagamento Especial por Conta 

IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTADO 

06/03/2019 30 210 
18.º e 
Lista I 

Taxa a aplicar à transmissão de relva e tapetes de relva natural. 

15/03/2019 30 211 - Decreto-Lei n.º 28/2019, de 15 de Fevereiro - alterações ao Código do IVA 

OUTROS IMPOSTOS 

25/02/2019 35 102  DRE - Procedimentos aplicáveis às bebidas não alcoólicas BNA. 

22/03/2019 15 703  Taxas de câmbio para a determinação do valor aduaneiro no mês de abril. 

 

  

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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Informações vinculativas   

 

Disponibilizada 
em: 

Artigo Diploma Assunto 

IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO DAS PESSOAS COLETIVAS 

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. 

29/03/2019 2 CIRC Sujeitos passivos de IRC. 

29/03/2019 6 CIRC Transparência Fiscal. 

29/03/2019 21 CIRC Direito de Superfície atribuído a titulo gratuito. 

29/03/2019 24 CIRC 
Redução de capital para cobertura de prejuízos e para 
amortização de quota. 

29/03/2019 43 CIRC Seguro de saúde - Opção a efetuar perto do pedido de reforma. 

29/03/2019 43 CIRC Subsistema de saúde. 

29/03/2019 46 CIRC 
Reinvestimento do valor de realização resultante da 
transmissão de um imóvel que se encontrava arrendado por um 
período transitório. 

29/03/2019 46 CIRC 
Aquisição de créditos a terceiros por valor inferior ao valor 
nominal. Utilização dos créditos adquiridos, pelo seu valor 
nominal, para realizar capital social. 

29/03/2019 46 CIRC Cessão de créditos – Menos-valias realizadas. 

29/03/2019 52 CIRC 

Dedução ao lucro tributável do período, dos prejuízos fiscais 
que foram gerados pela própria entidade que os pretende 
deduzir e os gerados por duas entidades que anteriormente 
foram incorporadas numa operação de fusão. 

29/03/2019 67 CIRC 
Limitação aos GFL - Correções ao EBITDA resultantes da 
aplicação do MEP na contabilização de participação em ACE. 

29/03/2019 73 CIRC 
Transmissão de ramo de atividade numa operação de entrada 
de ativos. 
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29/03/2019 43 
DL 

162/2014, 
31/10 - CFI 

RFAI - Regiões elegíveis. 

28/03/2019 20 CIRC 
Rendimento resultante da antecipação do vencimento de 
passivos efetuada nos termos do artigo 91.º do Código de 
Insolvência e da Recuperação de Empresas. 

28/03/2019 22 CIRC 
Subsídios ao investimento recebidos por entidade do setor 
público administrativo posteriormente transformada em 
entidade pública empresarial. 

28/03/2019 23 CIRC 
Gastos relativos a participação nos lucros: decisão em 
assembleia geral realizada para o efeito no decurso do período 
de tributação a que o lucro respeita. 

28/03/2019 48 CIRC 
Tributação da mais-valia fiscal a 50%: consequências da não 
indicação da intenção de reinvestir na IES e da não 
concretização do reinvestimento. 

28/03/2019 88 CIRC 
Contrato de comodato para utilização de viatura ligeira de 
passageiros: enquadramento fiscal dos encargos suportados 
pelo comodatário e taxa de tributação autónoma aplicável. 

28/03/2019 22 
DL 

162/2014, 
31/10 - CFI 

RFAI: Aquisição a um locador financeiro de um pavilhão já 
utilizado. 

 

 
 

Disponibilizada 
em: 

Artigo Diploma Assunto 

IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO DAS PESSOAS SINGULARES 

27/03/2019  CIRS Encargos com lares. 

27/03/2019 8 CIRS 
Rendimentos Prediais – Caução e Devolução – Retenção na 
Fonte. 

27/03/2019 8 CIRS 
Rendimentos Prediais – Herança Indivisa – Titular de 
Rendimentos. 

27/03/2019 10 CIRS Tornas recebidas em partilhas. 

27/03/2019 44 CIRS 
Valor de Realização – Valor de venda inferior ao valor 
patrimonial tributário. 

27/03/2019 84 CIRS 
Despesas suportadas no âmbito de atividade de apoio social 
para pessoas idosas, sem alojamento (CAE 88101). 

27/03/2019 84 CIRS Atividade de apoio social a pessoas idosas. 
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Disponibilizada 
em: 

Artigo Vinc. N.º Assunto 

IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTADO 

20/03/2019 15 14990 

Isenções - Transmissões de bens efetuadas nas lojas 
localizadas na área de trânsito internacional dos aeroportos 
("Lado Ar") a adquirentes com destino a país terceiro, estão 
sujeitas às regras gerais de tributação em sede de IVA. 

20/03/2019 Lista I 14974 
Taxas - Prestações de serviços de drenagem e desidratação de 
lamas em lagoa de ETAR bem como de espalhamento de 
composto orgânico ou estrume em campos agrícolas. 

20/03/2019 9 14953 

Isenções - Prestações de serviços e as transmissões de bens 
estreitamente conexas, efetuadas no exercício da sua atividade 
habitual por (...), lares residenciais, lares de idosos, centros de 
dia e centros de convívio para idosos (..) 

20/03/2019 2 14847 

Inversão do sujeito passivo - Um sujeito passivo registado para 
efeitos do art. 53º do CIVA - regime especial de isenção - não 
tem obrigação de aplicação do imposto às suas operações, pelo 
que a inversão do sujeito passivo não tem aplicação no 
presente caso. 

20/03/2019 1 14570 Enquadramento - Cessão de carteira de seguros. 

20/03/2019 18 14506 
Taxa - Cessão de exploração de instalações e equipamentos 
com destino à criação de ovinos. 

20/03/2019 18 14414 

Taxas - Máquinas Industriais, nomeadamente as 
retroescavadoras, quando são vendidas a entidades 
singular/coletivas, cujo objecto/cae's são exclusivamente 
agrícolas. 

20/03/2019 19 14250 

Direito á dedução - IVA suportado nas despesas efetuadas no 
âmbito da atividade - Percentagem a deduzir na eventualidade 
de a sede social como empresário individual seja coincidente 
com o seu domicilio fiscal. 

20/03/2019 18 14207 

Alojamento do tipo não hoteleiro - Ofertas de alojamento, em 
autocaravanas equipadas que podem ser transformadas e 
alugadas ao dia, não se constituiu como uma operação 
enquadrável no conceito de "alojamento em estabelecimentos 
do tipo hoteleiro". 

20/03/2019 

Operação 
fora do 
campo 

do 
imposto 

14206 

Taxas - Alojamento local - Cancelar reserva até 7 dias antes do 
início da estadia o cliente não paga qualquer valor. Cancelar 
após aquele prazo, suporta 50% do valor total da estadia – 
Operações não sujeitas a IVA 
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20/03/2019 3 14189 

Localização de operações – reverse charge - Comercialização 
de energia elétrica efetuada por um não residente, sem 
estabelecimento estável em território nacional, a partir de um 
Estado membro para adquirentes sujeitos passivos de IVA. 

20/03/2019 18 13838 

Taxas - Transporte de passageiros – Prestação de serviços 
resultante de uma plataforma eletrónica de angariação de 
clientes para as entidades que fornecem serviços de transporte 
de passageiros em viaturas. 

20/03/2019 18 13808 
Taxas - Transmissão de equipamentos pré-hospitalares 
destinados a operações de socorro e salvamento. 

20/03/2019 16 13719 

Donativos – Realizados a IPSS’s – Donativos que têm 
associado a prestação de determinados serviços, constituem a 
contraprestação de uma operação tributável, e 
consequentemente tributados. 

20/03/2019 18 13122 
Taxas - Atividade de apoio social para de pessoas idosas com 
acolhimento e fornecimento de alimentação e bebidas em 
regime de pensão completa 

 
 
 
 

 

Disponibilizada 
em: 

Artigo Diploma Assunto 

IMPOSTO DO SELO 

28/03/2019 39 ISELO Caducidade do direito à liquidação. 

14/03/2019 9 ISELO 
O valor tributável a considerar, para efeitos de Imposto do Selo, 
no âmbito de distrate do contrato de doação. 

 
 
 

 

Disponibilizada 
em: 

Artigo Diploma Assunto 

IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE AS TRANSAÇÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS 

28/03/2019 2 CIMT 
A cedência de posição contratual no âmbito de contrato de 
promessa de compra e venda de partes sociais enquadra-se ou 
não na alínea e) do n.º 3 do art.º 2.º do Código do IMT 
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Acórdãos TJUE   

Proc: Data Nome Matéria Assunto 

C‑581/17 
26 fevereiro 
de 2019 

Wächtler 
Tributação de 

mais-valias 

Acordo entre a Comunidade Europeia e a Confederação 
Suíça sobre a livre circulação de pessoas – Transferência 
do domicílio de uma pessoa singular de um 
Estado‑Membro para a Suíça – Tributação das mais‑valias 
latentes relativas às participações numa sociedade – 
Fiscalidade direta – Livre circulação dos trabalhadores 
independentes – Igualdade de tratamento 

C 567/17 
28 fevereiro 
de 2019 

Bene Factum 
Impostos 

especiais sobre 
o consumo 

Diretiva 92/83/CEE — Artigo 27.°, n.° 1, alínea b) — 
Isenções — Conceito de «produtos não destinados ao 
consumo humano» — Critérios de apreciação 

C 278/18 
28 fevereiro 
de 2019 

Sequeira 
Mesquita 

IVA 

Sexta Diretiva 77/388/CEE — Isenção — Artigo 13.°, B, 
alínea b) — Locação de bens imóveis — Conceito — 
Contrato de cedência da exploração agrícola de prédios 
rústicos constituídos por vinhas». 

C‑647/17 
13 março de 
2019 

Srf 
konsulterna 

IVA 
Diretiva 2006/112/CE — Artigo 53.° — Prestações de 
serviços relativos ao acesso a manifestações educativas — 
Lugar das operações tributáveis 

C‑195/18 
13 março de 
2019 

B. S. 

Impostos 
especiais sobre 
o consumo de 

álcool e 
bebidas 

alcoólicas 

Diretiva 92/83/CEE – Artigo 2.° – Conceito de “cerveja” – 
Bebida produzida a partir do mosto lupuloso obtido de 
uma mistura que contém mais glicose do que malte – 
Nomenclatura Combinada – Posições 2203 (cervejas de 
malte) ou 2206 (outras bebidas fermentadas) 

C‑449/17 
14 março de 
2019 

A & G 
Fahrschul-
Akademie 

IVA 

Diretiva 2006/112/CE – Artigo 132.°, n.° 1, alíneas i) e j) – 
Isenção a favor de certas atividades de interesse geral – 
Ensino escolar ou universitário – Conceito – Formação de 
condução automóvel ministrada por uma escola de 
condução 
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C‑695/17 
14 março de 
2019 

Metirato 

Cobrança de 
créditos 
respeitantes a 
impostos, 
direitos e 
outras medidas 

Diretiva 2010/24/UE – Assistência mútua em matéria de 
cobrança de créditos respeitantes a impostos, direitos e 
outras medidas – Artigo 13.°, n.° 1 – Artigo 14.°, n.° 2 – 
Cobrança coerciva, pelas autoridades do Estado‑Membro 
requerido, de créditos do Estado‑Membro requerente – 
Processo relativo a um pedido destinado à reintegração 
desses créditos na massa insolvente de uma sociedade 
com sede no Estado‑Membro 

C‑372/18 
14 março de 
2019 

Dreyer 
Segurança 

Social 

Acordo entre a Comunidade Europeia e os seus 
Estados‑Membros, por um lado, e a Confederação Suíça, 
por outro, sobre a livre circulação de pessoas – 
Regulamento (CE) n.° 883/2004 – Artigo 3.° – Âmbito de 
aplicação material – Imposições sobre os rendimentos do 
património de um residente francês inscrito no regime de 
segurança social suíço – Contribuições destinadas ao 
financiamento de duas prestações geridas pela Caixa 
Nacional francesa de Solidariedade para a Autonomia – 
Nexo direto e suficientemente pertinente com certos 
ramos da segurança social – Conceito de “prestação de 
segurança social” – Apreciação individual das necessidades 
pessoais do requerente – Tomada em consideração dos 
recursos do requerente no cálculo do montante das 
prestações 

C 201/18 
27 março de 
2019 

Mydibel IVA 

Diretiva 2006/112/CE – Harmonização das legislações 
fiscais – Dedução do imposto pago a montante – Bem de 
investimento imobiliário – Regularização das deduções do 
IVA – Princípio de neutralidade do IVA – Princípio da 
igualdade de tratamento 

 


