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NOVIDADES (FISCAIS) 
 

 

 

 

 

 
 

Dupla Tributação – Imposto sobre o 

Rendimento - Convenção celebrada com 

Angola 

Foi publicado, no Diário da República n.º 188/2019, 

Série I de 2019-10-01, o Aviso n.º 93/2019, que 

estabelece a entrada em vigor da Convenção entre 

a República Portuguesa e a República de Angola 

para eliminar a tributação em matéria de impostos 

sobre o rendimento e prevenir a fraude e a evasão 

fiscal, assinada em Luanda, a 18 de setembro de 

2018. 

https://dre.pt/application/file/a/125016551 

 

Imposto do Selo – Declaração Mensal 

Foi publicada, no Diário da República n.º 188/2019, 

Série I de 2019-10-01, a Portaria n.º 339/2019, que 

aprova o modelo oficial da declaração mensal de 

Imposto do Selo e respetivas instruções de 

preenchimento, a que se refere o n.º 2 do artigo 

52.º-A do Código do Imposto do Selo, que constam 

do anexo I, da qual faz parte integrante. 

https://dre.pt/application/file/a/125016552 

 

Arrendamento Urbano e Rural – Coeficiente 

para 2020 

Foi publicado, no Diário da República n.º 188/2019, 

Série II de 2019-10-01, o Aviso n.º 15 225/2019, 

que estabelece o coeficiente de atualização dos 

diversos tipos de arrendamento urbano e rural, para 

vigorar no ano civil de 2020. 

https://dre.pt/application/file/a/125030870 

 

Novas regras de faturação – Decreto-Lei n.º 

28/2019, de 15/02 

Foi disponibilizada no Portal das Finanças, uma 

compilação de FAQ sobre as novas regras de 

https://dre.pt/application/file/a/125016551
https://dre.pt/application/file/a/125016552
https://dre.pt/application/file/a/125030870
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faturação, decorrentes das alterações introduzidas 

pelo Decreto-Lei n.º 28/2019, de 15/12. 

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

buinte/Novas_regras_faturacao/Documents/FAQ_D

L28_2019_2019_10_01.pdf 

 

Retificação - RGIT 

Foi publicada, no Diário da República n.º 191/2019, 

Série I de 2019-10-04, a Declaração de Retificação 

n.º 49/2019 que vem retificar algumas incorreções 

da Lei n.º 119/2019, de 18 de setembro, «Alteração 

de diversos códigos fiscais». 

https://dre.pt/application/file/a/125067780 

 

IEC – Sistema de controlo declarativo-

contabilístico 

Foi publicada, no Diário da República n.º 192/2019, 

Série I de 2019-10-07, a Portaria n.º 350/2019 que 

regulamenta o sistema de controlo declarativo-

contabilístico previsto no artigo 114.º do Código 

dos Impostos Especiais de Consumo (CIEC), 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 73/2010, de 21 de 

junho, a que estão sujeitos os entrepostos fiscais de 

produção de produtos do tabaco, estabelecendo as 

obrigações e os procedimentos a observar pelos 

operadores económicos. 

https://dre.pt/application/file/a/125074360 

 

 

Modelo 39 – Instruções de preenchimento 

Foi publicada, no Diário da República n.º 192/2019, 

Série I de 2019-10-07, a Portaria n.º 351/2019 que 

aprova as novas instruções de preenchimento da 

declaração modelo 39 - Rendimentos e retenções a 

taxas liberatórias, aprovada pela Portaria n.º 

319/2018, de 12 de dezembro, em anexo à referida 

Portaria e da qual fazem parte integrante. 

https://dre.pt/application/file/a/125074361 

 

Modelo 37 – Instruções de preenchimento 

Foi publicada, no Diário da República n.º 192/2019, 

Série I de 2019-10-07, a Portaria n.º 352/2019 que 

aprova as instruções de preenchimento da 

declaração modelo 37 - Juros de Habitação 

Permanente, Prémios de Seguros, Comparticipações 

em Despesas de Saúde, Planos de Poupança 

Reforma (PPR) e Fundos de Pensões e Regimes 

Complementares, aprovada pela Portaria n.º 

320/2018, de 13 de dezembro, em anexo à referida 

Portaria, da qual fazem parte integrante. 

https://dre.pt/application/file/a/125074362 

 

Coeficientes de desvalorização da moeda - 

2019 

Foi publicada, no Diário da República n.º 194/2019, 

Série I de 2019-10-09, a Portaria n.º 362/2019 que 

que procede à atualização dos coeficientes de 

http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/apoio_contribuinte/Novas_regras_faturacao/Documents/FAQ_DL28_2019_2019_10_01.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/apoio_contribuinte/Novas_regras_faturacao/Documents/FAQ_DL28_2019_2019_10_01.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/apoio_contribuinte/Novas_regras_faturacao/Documents/FAQ_DL28_2019_2019_10_01.pdf
https://dre.pt/application/file/a/125067780
https://dre.pt/application/file/a/125074360
https://dre.pt/application/file/a/125074361
https://dre.pt/application/file/a/125074362
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desvalorização da moeda a aplicar aos bens e 

direitos alienados durante o ano de 2019. 

https://dre.pt/application/file/a/125138682 

 

Modelo 10 – Instruções de preenchimento 

Foi publicada, no Diário da República n.º 195/2019, 

Série I de 2019-10-10, a Portaria n.º 365/2019 que 

aprova a declaração modelo 10 - Rendimentos e 

retenções - Residentes, e respetivas instruções de 

preenchimento. 

https://dre.pt/application/file/a/125139636 

 

Modelo 25 – Instruções de preenchimento 

Foi publicada, no Diário da República n.º 196/2019, 

Série I de 2019-10-11, a Portaria n.º 368/2019 que 

aprova as instruções de preenchimento da 

declaração modelo 25 - donativos recebidos, 

aprovada pela Portaria n.º 318/2015, de 1 de 

outubro, em anexo à referida portaria, da qual faz 

parte integrante. 

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

/dre/125234994/details/maximized 

 

Modelo 3 e anexos – Instruções de 

preenchimento 

Foi publicada, no Diário da República n.º 197/2019, 

Série I de 2019-10-14, a Portaria n.º 370/2019 que 

aprova os novos modelos de impressos para 

cumprimento da obrigação declarativa prevista no 

n.º 1 do artigo 57.º do Código do IRS (declaração 

modelo 3) e respetivas instruções de preenchimento 

a vigorar a partir de 1 de janeiro de 2020, que se 

destinam a declarar rendimentos dos anos de 2015 

e seguintes. 

https://dre.pt/application/file/a/125279932 

 

Programa Regressar - Documento 

comprovativo da situação de emigrante 

Foi publicada, no Diário da República n.º 198/2019, 

Série I de 2019-10-15, a Portaria n.º 373/2019 que 

procede a alterações à Portaria n.º 214/2019, de 5 

de julho, que procedeu à criação da medida de 

apoio ao regresso de emigrantes a Portugal, no 

âmbito do «Programa Regressar». 

https://dre.pt/application/file/a/125338584 

 

Fundo Social Europeu 

 Foi publicada, no Diário da República n.º 204/2019, 

Série I de 2019-10-23, a Portaria n.º 382/2019 que 

procede à sexta alteração ao Regulamento que 

estabelece normas comuns sobre o Fundo Social 

Europeu, aprovado em anexo à Portaria n.º 60-

A/2015, de 2 de março. 

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

/dre/125603194/details/maximized 

 

https://dre.pt/application/file/a/125138682
https://dre.pt/application/file/a/125139636
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/125234994/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/125234994/details/maximized
https://dre.pt/application/file/a/125279932
https://dre.pt/application/file/a/125338584
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/125603194/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/125603194/details/maximized
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IRC - Caixa de Previdência dos Advogados e 

Solicitadores 

Foi publicado, no Diário da República n.º 206/2019, 

Série I de 2019-10-25, o Decreto-Lei n.º 163/2019 

que revê o regime fiscal em sede de IRC aplicável à 

Caixa de Previdência dos Advogados e 

Solicitadores. 

https://dre.pt/application/file/a/125697284 

 

IVA – Ouro para investimento 

Foi publicada, no Jornal Oficial da União Europeia C 

364/9, a lista das moedas de ouro que preenchem 

os critérios estabelecidos no artigo 344.o, n.o 1, 

alínea 2), da Diretiva 2006/112/CE do Conselho, de 

28 de novembro de 2006 (regime especial aplicável 

ao ouro para investimento). 

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

content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2019:364:FULL&fr

om=PT  

 

IVA – Bens de produção silvícola - 

Autoliquidação 

Foi publicado, no Diário da República n.º 209/2019, 

Série I de 2019-10-30, o Decreto-Lei n.º 165/2019 

que estabelece um mecanismo de autoliquidação do 

IVA relativamente a certas transmissões de bens de 

produção silvícola. 

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

/dre/125815920/details/maximized 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://dre.pt/application/file/a/125697284
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2019:364:FULL&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2019:364:FULL&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2019:364:FULL&from=PT
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/125815920/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/125815920/details/maximized
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Instruções Administrativas 
 
 

Data 
Ofício 

Circulado 
Assunto 

01/10/2019 30 213 
Processamento de faturas e outros documentos fiscalmente relevantes. 

Conservação de livros, registos e respetivos documentos de suporte. 

01/10/2019 35 111 
Concentrados de bebidas não alcoólicas – Lei n.º 119/2019, de 18 de 

setembro. 

01/10/2019 15 730 
Sistema de Gestão Uniforme dos Utilizadores e Assinatura Digital (UUM & 

DS). 

23/10/2019 20 213 DMR – Declaração de rendimentos de anos anteriores. 

25/10/2019 15 732 
Taxas de câmbio para a determinação do valor aduaneiro a utilizar de 1 a 

30 de novembro de 2019. 

 

 

Data Circular Assunto 

08/10/2019 4 Regime Fiscal dos Residentes Não Habituais. 

 

 

Data 
Instrução 

de 
Serviço 

Assunto 

09/10/2019 20.005 
Residente não habitual (RNH) – Atividades de elevado valor acrescentado (AEVA) - 

Alteração de procedimentos. 

 

 
 
 
 
 
 

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 

10/10/2019 23 CIRC 
Gastos - Tratamento fiscal de furto de valores 
monetários 

10/10/2019 43 CIRC Realizações de Utilidade Social – Seguro de Saúde 

10/10/2019 43 CIRC 
Vales sociais (Decreto-Lei n.º 26/99, 28/01) - 
atribuição de "vales infância" ao sócio gerente não 
remunerado 

10/10/2019 43 CIRC Enquadramento fiscal de gastos com ginásios 

10/10/2019 051-C CIRC 

Mais-valias e menos-valias realizadas com a 
transmissão de instrumentos de capital próprio – 
cálculo da percentagem de 50% constante do n.º 4 do 
artigo 51.º-C 

10/10/2019 069-A CIRC 

Alteração da sociedade dominante de um Grupo sujeito 
ao RETGS, para uma sociedade residente na UE e 
inclusão de uma sociedade igualmente residente na UE 
detida indiretamente pela nova dominante e que 
alterou a sua sede para Portugal após o início do 
período de tributação do Grupo. 

10/10/2019 73 CIRC 
Aplicabilidade do regime de neutralidade fiscal a 
operações de cisão 

10/10/2019 81 CIRC 
Menos-valia apurada no âmbito da liquidação de 
subsidiária 

10/10/2019 88 CIRC 
Tributação autónoma: sujeição de encargos com as 
viaturas ligeiras de passageiros de IRC 

10/10/2019 88 CIRC 
Tributação autónoma: sujeição de encargos com as 
viaturas ligeiras de passageiros de IRC 

10/10/2019 94 CIRC 
Retenção na fonte sobre prémios atribuídos aos 
participantes de concursos hípicos 
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10/10/2019 94 CIRC Retenção na Fonte 

10/10/2019 22 
Código Fiscal 

do 
Investimento 

RFAI - Prejudicialidade das CAE (atividade de 
transformação de produtos agrícolas) 

10/10/2019 23 
Código Fiscal 

do 
Investimento 

RFAI e DLRR - Montantes e limites passíveis de 
dedução à coleta e prazo de reinvestimento previsto no 
art.º 29.º do CFI 

10/10/2019 38 
Código Fiscal 

do 
Investimento 

Período de dedução de despesas 

10/10/2019 22 EBF 
Aplicação às SIGI do regime fiscal previsto no artigo 
22.º do EBF e aos sócios das SIGI do regime fiscal 
previsto no artigo 22.º-A do EBF 

10/10/2019 041-A EBF 
Remuneração convencional do capital social – Aumento 
do capital por incorporação de reservas 

10/10/2019 041-A EBF 
DLRR e RCCS – Cumulatividade por recurso ao lucro do 
próprio exercício 

10/10/2019 
043 

(Revogado) 
EBF 

Aplicação da Lei no tempo – alínea c) do n.º 1 do artigo 
43.º do EBF 

10/10/2019 62 EBF Mecenato Social – Donativo a Junta de Freguesia 

09/10/2019 18 CIRC 
Contrato de manutenção e reparação de veículos 
pesados: periodização dos réditos 

09/10/2019 028-A CIRC Perdas por imparidade em dívidas a receber 

09/10/2019 52 CIRC 
Prazo de reporte dos prejuízos fiscais na adoção do 
período especial de tributação 

09/10/2019 086-B CIRC Coeficiente aplicável aos serviços de construção civil 

09/10/2019 94 CIRC 
Retenção na fonte de IRC sobre lucros distribuídos a 
entidade religiosa católica 

09/10/2019 106 CIRC 
Dispensa de PEC - Processo Especial Revitalização 
(PER) 

07/10/2019 90 CIRC Dedução à coleta - AIMI 
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07/10/2019 104-A CIRC 

Aplicação das regras de limitação dos pagamentos por 
conta previstas no artigo 107º do CIRC, com as 
necessárias adaptações, aos pagamentos adicionais por 
conta 

07/10/2019 019-A EBF 
Deduções no âmbito de parcerias de títulos de impacto 
social ou por força dos benefícios fiscais relativos ao 
mecenato 

04/10/2019 48 CIRC Regime simplificado - tributação de mais-valias 

04/10/2019 93 CIRC 
Dedução de saldo de pagamento especial por conta - 
sociedade tributada pelo regime simplificado de 
determinação da matéria coletável 

01/10/2019 268 CIRE 
Benefícios fiscais previstos no artigo 268.º do CIRE: 
forma como operam na ótica do devedor e do credor 

 

 

Disponibilizada 
em: 

Diploma  Artigo Assunto 

ESTATUTO DOS BENEFÍCIOS FISCAIS 

10/10/2019 EBF 62 Mecenato Social – Donativo a Junta de Freguesia 

10/10/2019 EBF 
043 

(Revogado) 
Aplicação da Lei no tempo – alínea c) do n.º 1 do artigo 
43.º do EBF 

10/10/2019 EBF 041-A 
Remuneração convencional do capital social – 
Aumento do capital por incorporação de reservas 

10/10/2019 EBF 22 
Aplicação às SIGI do regime fiscal previsto no artigo 
22.º do EBF e aos sócios das SIGI do regime fiscal 
previsto no artigo 22.º-A do EBF 

07/10/2019 EBF 019-A 
Deduções no âmbito de parcerias de títulos de 
impacto social ou por força dos benefícios fiscais 
relativos ao mecenato 
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Disponibilizada 
em: 

Diploma  Artigo Assunto 

IMPOSTO DO SELO 

31/10/2019 CIS  1 

Consolidação da nua-propriedade com o usufruto – 
facto tributário – obrigatoriedade de entrega da 
declaração modelo 1 de Imposto de Selo – 
identificação do autor da transmissão. 

30/10/2019 TGIS Verba 10 
Caução – Empreitada de Obras Públicas – Dupla 
Tributação 

30/10/2019 TGIS Verba 11.2 Prémios Concurso 

 

 

 

Disponibilizada 
em: 

Diploma 
 

Artigo 
Vinc. 
N.º 

Assunto 

IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTADO 

01/10/2019 CIVA 36 16194 

Enquadramento - Transmissões de bens efetuadas, no 
TN, a um sujeito passivo espanhol, cuja expedição ou 
transporte para fora do território aduaneiro da União 
será assegurado por uma terceira entidade sujeito 
passivo com sede, estabelecimento estável ou 
domicílio em Espanha. 

01/10/2019 CIVA 9 16068 

Operações imobiliárias – Isenções - Locação 
imobiliária, relativa a áreas residenciais, de escritório e 
cafetaria - Colocação passiva do imóvel à disposição 
do arrendatário, com obras de construção adaptáveis 
ao arrendatário não associadas a outras prestações de 
serviços (serviços de gestão, fornecimentos de água, 
luz, comunicações, etc.) para além da cedência do 
espaço durante um determinado prazo. 



1
0 

 

 

01/10/2019 CIVA 
verba 
2.27 

15432 

Taxas – Obras efetuadas em imóveis afetos à 
habitação, desde que satisfaçam as condições 
impostas na verba 2.27, da listo I anexa ao CIVA, são 
tributadas à taxa reduzida de IVA de 6% 

01/10/2019 Lista I 
verba 
2.27 

15421 
Taxas - Empreitadas de beneficiação, remodelação, 
renovação, restauro, reparação ou conservação 
realizadas em imóveis afetos à habitação. 

01/10/2019 CIVA 18 15218 
Taxas – Aquisição e revenda, de "Bicarbonato de 
Sódio", cuja utilização tem diferentes finalidades. 

01/10/2019 CIVA 21 15054 

Exclusão do direito à dedução – O IVA contido na 
aquisição de eletricidade que abastece as viaturas 
elétricas, enquanto despesa de utilização das mesmas, 
está excluído do direito à dedução 

01/10/2019 CIVA 29 15050 

Operações imobiliárias - Subarrendamento de um 
armazém "paredes nuas", vazio e apenas com divisões 
no interior, beneficia da isenção a que se refere a 
alínea 29) do artigo 9.º do CIVA, sem prejuízo das 
exceções aí constantes 

01/10/2019 CIVA 18 14972 
Enquadramento – Prestações de Serviços de "árbitros" 
nas atividades desportivas 

 

 

 

 
Acórdãos TJUE   

 

 

Proc: Data Nome Matéria Assunto 

C‑42/18 03/10/2019 Cardpoint IVA 

Sexta Diretiva 77/388/CEE — Isenções — Artigo 13.° B, 
alínea d), ponto 3 — Operações relativas a pagamentos — 
Serviços prestados por uma sociedade a um banco 
relativos à exploração de distribuidores automáticos de 
papel‑moeda. 



1
1 

 

 

C‑270/18 16/10/2019 UPM France 

Tributação 
produtos 

energéticos e 
da 

eletricidade 

Tributação dos produtos energéticos e da eletricidade – 
Artigo 21.°, n.° 5, terceiro parágrafo – Isenção dos 
pequenos produtores de eletricidade, subordinada à 
tributação da eletricidade produzida – Inexistência, 
durante um período transitório autorizado, de um imposto 
interno sobre o consumo final de eletricidade – Artigo 
14.°, n.° 1, alínea a) – Obrigação de isenção dos produtos 

C‑692/17 17/10/2019 
Paulo 

Nascimento 
Consulting 

IVA 

Diretiva 2006/112/CE — Isenções — Artigo 135.°, n.° 1, 
alíneas b) e d) — Operações relativas à concessão e à 
negociação de créditos, bem como à gestão de créditos — 
Operações relativas a créditos, com exceção da cobrança 
de dívidas — Cessão a título oneroso, a favor de um 
terceiro, da posição processual numa ação executiva para 
cobrança de um crédito reconhecido judicialmente. 

C-653/18 17/10/2019 Unitel IVA 

Diretiva 2006/112/CE – Artigo 146.° – Isenções na 
exportação – Conceito de “entrega de bens” – Artigo 
131.° – Condições definidas pelos Estados‑Membros – 
Princípio da proporcionalidade – Princípio da neutralidade 
fiscal – Provas – Fraude – Prática de um Estado‑Membro 
que consiste em recusar o direito à isenção quando o 
adquirente de bens exportados não está identificado 

 


