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IVA – Faturação – Comunicação dos 

estabelecimentos 

Foi divulgado, no Portal das Finanças, o Despacho 

n.º 4/2019–XXII, de 30 de outubro de 2019, do 

Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, foi 

determinado que a comunicação da informação 

relativa aos estabelecimentos, prevista no artigo 

34.º do Decreto-Lei n.º 28/2019, de 15 de junho, 

pode ser efetuada até ao dia 30 de junho de 2020. 

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

aginas/Despacho_4_2019_XXII_SEAF_30_10.aspx 

 

Requisitos prudenciais – Instituições 

financeiras - Sucursais 

Foi publicado, no Diário da República n.º 212/2019, 

Série II de 2019-11-05, o Aviso do Banco de 

Portugal n.º 3/2019, que altera o Aviso n.º 11/2014 

do Banco de Portugal, de 22 de dezembro, 

passando a incluir-se no respetivo âmbito as 

sucursais em Portugal de instituições financeiras 

com sede no estrangeiro. 

https://dre.pt/application/file/125866249 

 

Imposto do Selo – Declaração Mensal 

O Despacho n.º 5/2019-XXII – SEAF, de 

31/10/2019 determina que as obrigações 

declarativas, previstas no n.º 2 do artigo 52.º-A e no 

n.º 1 do artigo 44.º do Código do Imposto do Selo, 

respetivamente, relativas às Declarações Mensais 

de Imposto do Selo dos meses de janeiro e fevereiro 

de 2020, poderão ser cumpridas até ao dia 20 de 

abril de 2020, sem quaisquer penalidades. 

https://www.occ.pt/fotos/editor2/despacho52019.

pdf 

 

 

http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/destaques/Paginas/Despacho_4_2019_XXII_SEAF_30_10.aspx
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/destaques/Paginas/Despacho_4_2019_XXII_SEAF_30_10.aspx
https://dre.pt/application/file/125866249
https://www.occ.pt/fotos/editor2/despacho52019.pdf
https://www.occ.pt/fotos/editor2/despacho52019.pdf


2 
 

 

“Multilateral Instrument” - Erosão da Base 

Tributária - Transferência de Lucros. 

Foi publicado, no Diário da República n.º 219/2019, 

Série I de 2019-11-14, o Decreto do Presidente da 

República n.º 70/2019 que ratifica a Convenção 

Multilateral para a Aplicação de Medidas Relativas 

às Convenções Fiscais Destinadas a Prevenir a 

Erosão da Base Tributária e a Transferência de 

Lucros. 

https://dre.pt/application/file/a/126106116 

 

“Multilateral Instrument” - Erosão da Base 

Tributária - Transferência de Lucros. 

Foi publicada, no Diário da República n.º 219/2019, 

Série I de 2019-11-14, a Resolução da Assembleia 

da República n.º 225/2019 que aprova a Convenção 

Multilateral para a Aplicação das Medidas 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. 

https://dre.pt/application/file/a/126106118 

 

Direito Tributário Internacional – Dupla 

Tributação - Redução de Capital Social  

Foi publicado, no Diário da República n.º 220/2019, 

Série II, de 2019-11-15, o Parecer n.º 20/2019 da 

Procuradoria-Geral da República sobre se, perante o 

quadro legal atualmente vigente, a obtenção de 

rendimentos por um sujeito passivo residente em 

Portugal em consequência de uma operação de 

redução do capital social com cancelamento de 

quotas efetuada no Brasil, é subsumível na figura da 

redução de capital social com amortização de 

participações sociais, tributável em IRC. 

https://dre.pt/application/file/a/126212509 

 

Segurança Social – Entidades contratantes 

Foi divulgado, no Portal da Segurança Social, uma 

informação sobre o processo de notificação 

eletrónica das Entidades Contratantes, por parte da 

Segurança Social, em 2019. 

http://www.seg-social.pt/noticias/-

/asset_publisher/9N8j/content/processo-de-

notificacao-das-entidades-contratantes-por-parte-

da-seguranca-social-em-2019 

 

Modelo 22 – Instruções de preenchimento 

Foi publicado, no Diário da República n.º 221/2019, 

Série II de 2019-11-18, o Despacho n.º 10 

551/2019 do Gabinete do Secretário de Estado dos 

Assuntos Fiscais que aprova as alterações da 

declaração periódica de rendimentos modelo 22, 

respetivos anexos e instruções de preenchimento. 

https://dre.pt/application/file/a/126278378 

 

 

https://dre.pt/application/file/a/126106116
https://dre.pt/application/file/a/126106118
https://dre.pt/application/file/a/126212509
http://www.seg-social.pt/noticias/-/asset_publisher/9N8j/content/processo-de-notificacao-das-entidades-contratantes-por-parte-da-seguranca-social-em-2019
http://www.seg-social.pt/noticias/-/asset_publisher/9N8j/content/processo-de-notificacao-das-entidades-contratantes-por-parte-da-seguranca-social-em-2019
http://www.seg-social.pt/noticias/-/asset_publisher/9N8j/content/processo-de-notificacao-das-entidades-contratantes-por-parte-da-seguranca-social-em-2019
http://www.seg-social.pt/noticias/-/asset_publisher/9N8j/content/processo-de-notificacao-das-entidades-contratantes-por-parte-da-seguranca-social-em-2019
https://dre.pt/application/file/a/126278378
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Declarações de IRS de 2015 – Reliquidação por 

erro – Regime simplificado 

Foi divulgado no Portal das Finanças uma 

informação da Autoridade Tributária e Aduaneira 

sobre a reliquidação de declarações de IRS relativas 

a 2015. A AT identificou um erro na liquidação de 

declarações de IRS relativas a 2015. Esta correção 

implica liquidações adicionais a contribuintes que 

iniciaram em 2014 uma atividade empresarial 

ou profissional, foram tributados em 2015 pelo 

regime simplificado de tributação e nesse ano 

(2015), apenas obtiveram rendimentos da categoria 

B. 

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

aginas/Reliquidacao_de_declaracoes_de_IRS_relativa

s_a_2015.aspx 

 

Retribuição mínima mensal garantida - 2020 

Foi publicado, no Diário da República n.º 224/2019, 

Série I de 2019-11-21, o Decreto-Lei n.º 167/2019 

que atualiza o valor da retribuição mínima mensal 

garantida para 2020. 

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

/dre/126365738/details/maximized 

 

 

 

Sociedades gestoras de fundos de investimento 

- Fundos de titularização de créditos – CMVM - 

Supervisão 

Foi publicada, no Diário da República n.º 225/2019, 

Série I de 2019-11-22, a Declaração de Retificação 

n.º 56/2019 que retifica o Decreto-Lei n.º 

144/2019, de 23 de setembro, das Finanças, que 

procede à transferência para a Comissão do 

Mercado de Valores Mobiliários das competências 

de supervisão sobre as sociedades gestoras de 

fundos de investimento e de fundos de titularização 

de créditos, publicado no Diário da República, 1.ª 

série, n.º 182, de 23 de setembro de 2019. 

https://dre.pt/application/file/a/126474778 

 

Município – Comunicação – Derrama Municipal 

Foi divulgado no Portal das Finanças que, por 

Despacho n.º 36/2019-XXII, de 25/11, do SEAF foi 

prorrogado do prazo de comunicação das taxas e 

isenções de derrama municipal sobre o lucro 

tributável do período de 2019 até ao dia 

31/12/2019. 

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

aginas/Despacho_36_2019_XXII_SEAF.aspx 

 

 

 

 

 

http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/destaques/Paginas/Reliquidacao_de_declaracoes_de_IRS_relativas_a_2015.aspx
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/destaques/Paginas/Reliquidacao_de_declaracoes_de_IRS_relativas_a_2015.aspx
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/destaques/Paginas/Reliquidacao_de_declaracoes_de_IRS_relativas_a_2015.aspx
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/126365738/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/126365738/details/maximized
https://dre.pt/application/file/a/126474778
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/destaques/Paginas/Despacho_36_2019_XXII_SEAF.aspx
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/destaques/Paginas/Despacho_36_2019_XXII_SEAF.aspx
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Instruções Administrativas 
 
 

Data 
Ofício 

Circulado 
Assunto 

04/10/2019 35 112 
Procedimentos aplicáveis aos produtos do tabaco previstos no artigo 115.º 

do CIEC. 

07/11/2019 35 114 
Rastreabilidade e Elementos de Segurança dos Produtos do Tabaco - Fins 

Isentos 

19/11/2019 15 735 
Destruição de mercadorias que violam um DPI (direitos de propriedade 

intelectual) 

21/11/2019 15 737 

CITES - Comércio Internacional das Espécies de Fauna e Flora Selvagens 
Ameaçadas de Extinção: Instruções de aplicação da regulamentação 
aplicável às espécies - controlo documental e físico total relativamente a 
declarações aduaneiras referentes a mercadorias sujeitas à 
"regulamentação’’ CITES 

22/11/2019 15 736 Taxas de câmbio para a determinação do valor aduaneiro no mês de 
dezembro. 

28/11/2019 15 738 Acordo de comércio livre UE - Singapura - Regras de origem 

26/11/2019 20 214 Alterações introduzidas à declaração modelo 10 

12/11/2019 30 216 

IVA – Isenções previstas nas alíneas d), e), f) e j) do n.º 1 do artigo 14.º do 

Código do IVA. Comprovação das isenções - n.º 8 do artigo 29.º do mesmo 

Código. 

 

 

 

 

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: 

Diploma  Artigo Assunto 

ESTATUTO DOS BENEFÍCIOS FISCAIS 

07/11/2019 EBF 041-A 
DLRR e RCCS – Cumulatividade por recurso ao lucro 
do próprio exercício 

 

 

 

Disponibilizada 
em: 

Diploma 

 
Artigo 

Vinc. 
N.º 

Assunto 

IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTADO 

13/11/2019 CIVA 18 16419 
Taxas - Bebidas à base de produtos naturais, com 
muito baixo teor calórico e nível de açúcar 

13/11/2019 CIVA 1 16390 

Operações sujeitas e não isentas - Ensino do mergulho 
recreativo com escafandro - Da consulta à Listagem 
das escolas de mergulho divulgada, na pg eletrónica 
do IPDJ, I.P., verifica-se que a exponente não consta 
dessa Listagem 

13/11/2019 CIVA 9 16360 

Isenção - Ensino do mergulho recreativo com 
escafandro - Da consulta à Listagem das escolas de 
mergulho divulgada, na pg eletrónica do IPDJ, I.P., 
verifica-se que a exponente consta dessa Listagem 

13/11/2019 Lista I 
verba 
1.3.3 

16303 
Taxas – Venda de "mexilhão biológico do mar de ….. 
pasteurizado", no estado de fresco, que provém da 
aquicultura biológica em Portugal. 
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13/11/2019 CIVA 36 16275 
Faturas - Revenda de bilhetes da «Raspadinha que 
contenha a descrição «Raspadinha 1€», 2€ e 3€, em 
alternativa à descrição do nome do jogo 

13/11/2019 CIVA 18 16211 

Taxas - Subempreitada para a montagem, 
desmontagem e aluguer de andaimes, com o cliente 
(empreiteiro geral da obra). - Cedência da posição 
contratual na obra, do empreiteiro geral, para dois 
outros empreiteiros 

13/11/2019 CIVA 9 16176 
Isenções - Universidade da Terceira Idade, é uma 
instituição que prossegue fins sociais, de resposta 
socioeducativa …… - "Propina da Universidade Sénior". 

13/11/2019 CIVA 21 16095 
Exclusão do direito à dedução - IVA suportado na 
aquisição e manutenção de uma mota a utilizar em 
eventos desportivos. 

13/11/2019 CIVA 18 15706 
Taxas - Prestações de serviços, efetuadas a outras 
instituições hospitalares do SNS, no âmbito da 
esterilização de material hospitalar. 

13/11/2019 CIVA 18 15680 

Taxas / Isenções– Pilates com fins terapêuticos que, 
"(…) é utilizado em pacientes com problemas de saúde 
(dificuldades motoras, problemas de ossos, entre 
outros) 

13/11/2019 CIVA 9 15544 

Isenções e Operações sujeitas e não isentas - Serviços 
médicos e de psicologia clínica prestados, a doentes 
que sofrem de fibromialgia, através de portal online ou 
presencialmente – Outros serviços prestados que não 
merecem acolhimento em qq isenção. 

13/11/2019 CIVA 21 15520 

Direito à dedução – Veiculo de 5 lugares 100% 
elétrico - Viatura propriedade de profissional livre, no 
regime simplificado de tributação em IRS e no regime 
normal do IVA 

13/11/2019 CIVA 18 15365 
Taxas - Enquadramento da prática de "hipnoterapia 
(passiva e ativa) em terceiros". 

13/11/2019 CIVA 19 15227 
Direito à dedução – Iva suportado na edificação de 
imóvel que se destina à afetação à atividade de 
alojamento local após o respetivo licenciamento. 

13/11/2019 CIVA 18 15224 
Operação sujeita e não isenta - Débito de encargos 
bancários a cliente relativos a operações de 
“confirming” 

13/11/2019 CIVA 20 14709 

Taxas - Psicologia educacional - Avaliação de fatores 
de risco, identificação de alunos em risco de abandono 
escolar, criação de planos e métodos de estudo com o 
objetivo de fomentar a aprendizagem. 
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Acórdãos TJUE   

 

 

Proc: Data Nome Matéria Assunto 

C–68/18 
7 novembro 

2019 
Petrotel-Lukoil 

Tributação 
dos produtos 
energéticos e 

da 
eletricidade 

Tributação dos produtos energéticos e da eletricidade – 
Diretiva 2003/96/CE – Artigo 21.°, n.° 3 – Inexistência de 
facto gerador de imposto – Consumo de produtos 
energéticos nas instalações de um estabelecimento que 
produz esses produtos – artigo 2.°, n.° 3 – Obrigação de 
obter a classificação de produtos energéticos para efeitos 
da fixação do imposto especial de consumo – Taxa de 
imposto aplicável aos referidos produtos – Princípio da 
proporcionalidade. 

C‑641/17 
13 novembro 

2019 

College Pension 
Plan of British 

Columbia 

Tributação 
dos fundos 
de pensões 

Livre circulação de capitais — Tributação dos fundos de 
pensões — Diferença de tratamento entre os fundos de 
pensões residentes e os fundos de pensões não residentes 
— Legislação de um Estado‑Membro que permite aos 
fundos de pensões residentes reduzir o seu lucro 
tributável mediante a dedução das reservas destinadas a 
pagar pensões e imputar o imposto cobrado sobre os 
dividendos ao imposto sobre o rendimento das pessoas 
coletivas — Comparabilidade das situações — Justificação. 

C 400/18 
20 novembro 

2019 
Infohos IVA 

Sexta Diretiva 77/388/CEE – Artigo 13°, A, n.º 1, alínea f) 
– Isenções – Prestações de serviços efetuadas por 
agrupamentos autónomos de pessoas – Serviços 
prestados a membros e não membros». 

 


