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Setembro 2019
NOVIDADES (FISCAIS)

à

jurisdição

do

Centro

de

Arbitragem

Contribuição extraordinária sobre o setor
energético – Modelo 27

Administrativa).

Foi publicada, no Diário da República n.º 168/2019,

/dre/124392065/details/maximized?serie=I&day=2019-

Série I, de 2019-09-03, a Portaria n.º 286/2019,

09-03&date=2019-09-01&dreId=124392037

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

que aprova a nova declaração de modelo oficial n.º
27 e respetivas instruções de preenchimento.
https://dre.pt/web/guest/home/-

Proteção na parentalidade

/dre/124392064/details/maximized?serie=I&day=2019-

Foi publicada, no Diário da República n.º 169/2019,

09-03&date=2019-09-01&dreId=124392037

Série I de 2019-09-04, a Lei n.º 90/2019, pela qual
se procede ao reforço da proteção na parentalidade.

Impugnação da liquidação de tributos com base
em disposição antiabuso - CAAD

https://dre.pt/web/guest/home//dre/124417103/details/maximized

Foi publicada, no Diário da República n.º 168/2019,
Série I de 2019-09-03, a Portaria n.º 287/2019, que

Código do Trabalho - Código dos Regimes

altera a Portaria n.º 112-A/2011, de 22 de março

Contributivos

(que vincula vários serviços e organismos do

Segurança Social

Ministério das Finanças e da Administração Pública

do

Sistema

Previdencial

de

Foi publicada, no Diário da República n.º 169/2019,
Série I de 2019-09-04, a Lei n.º 93/2019, que altera
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o Código de Trabalho aprovado pela Lei n.º 7/2009,

e o regime especial aplicável aos ativos por

de 12 de fevereiro, e respetiva regulamentação, e o

impostos diferidos.

Código dos Regimes Contributivos do Sistema
Previdencial de Segurança Social, aprovado pela Lei
n.º 110/2009, de 16 de setembro.

https://dre.pt/web/guest/home//dre/124417111/details/maximized?serie=I&day=2
019-09-04&date=2019-09-01

https://dre.pt/web/guest/home//dre/124417106/details/maximized?serie=I&day=2

Administração Pública – Fatura eletrónica

019-09-04&date=2019-09-01

Foi publicada, no Diário da República n.º 170/2019,
Série I de 2019-09-05, a Portaria n.º 289/2019 que

SIGI

regulamenta os aspetos complementares da fatura

Foi publicada, no Diário da República n.º 169/2019,
Série I de 2019-09-04, a Lei n.º 97/2019, que
procede à primeira alteração, por apreciação
parlamentar, ao Decreto-Lei n.º 19/2019, de 28 de

eletrónica para a Administração Pública.
https://dre.pt/web/guest/home//dre/124457187/details/maximized

janeiro, que aprova o regime das sociedades de
investimento e gestão imobiliária.
https://dre.pt/web/guest/home/-

UE – Processo de decisão no âmbito da política
fiscal

/dre/124417110/details/maximized?serie=I&day=2

Foi publicada, no Diário da República n.º 171/2019,

019-09-04&date=2019-09-01

Série I de 2019-09-06, a Resolução da Assembleia
da República n.º 159/2019 que recomenda ao

IRC – Imparidades de instituições de crédito e
instituições financeiras – RGIT - Regime especial
aplicável aos ativos por impostos diferidos
Foi publicada, no Diário da República n.º 169/2019,
Série I de 2019-09-04, a Lei n.º 98/2019 que altera
o Código do Imposto sobre o Rendimento das
Pessoas Coletivas, em matéria de imparidades das
instituições

de

crédito

e

outras

instituições

financeiras, o Regime Geral das Infrações Tributárias

Governo que rejeite a alteração do processo de
decisão da União Europeia no âmbito da política
fiscal.
https://dre.pt/web/guest/home//dre/124500721/details/maximized?serie=I&day=2
019-09-06&date=2019-09-01

3

Brexit – Serviços financeiros – Segurança Social
O Conselho de Ministros de 12 de setembro,
aprovou medidas de contingência para o caso de o
Reino Unido deixar a União Europeia sem acordo de
saída, regulando matérias relativas a serviços
financeiros e segurança social.
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc21/governo/com

Governo que dê orientações à Administração
Tributária e Aduaneira para interpretar os n.ºs 1 e 2
do artigo 9.º do Código do Imposto sobre o Valor
Acrescentado no sentido de considerar isento do
pagamento deste imposto os testes genéticos de
paternidade.
https://dre.pt/application/file/a/124879145

unicado-de-conselho-de-ministros?i=301

CIRS – CIRC – CIVA – CIS – CIEC – CIMI –
CIMT – CIUC – RGIT - CPPT
Foi publicada, no n.º 179/2019, Série I de 2019-0918, a Lei n.º 119/2019 que procede à alteração de
diversos códigos fiscais.
https://dre.pt/web/guest/pesquisa//search/124793094/details/maximized

IVA – Isenções – Testes de paternidade
Foi publicada, no Diário da República n.º 181/2019,
Série I de 2019-09-20, a Resolução da Assembleia
da República n.º 206/2019 que recomenda ao

Informação cadastral simplificada - Balcão
Único do Prédio
Foi publicado, no Diário da República n.º 181/2019,
Série I de 2019-09-20, o Decreto Regulamentar n.º
4/2019 que altera a regulamentação aplicável ao
sistema de informação cadastral simplificada
https://dre.pt/application/file/a/124879151
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Instruções Administrativas

Data

Ofício
Circulado

11/09/2019

15 724

24/09/2019

20 212

24/09/2019

35 110

27/09/2019

15 729

Assunto
Taxas de câmbio para a determinação do valor aduaneiro a utilizar de 1 a 30 de
setembro de 2019.
Alterações introduzidas ao artigo 67.º do código do IRC pela Lei n.º 32/2019, de 3
de maio - Aplicação da lei no tempo.
Tratamento fiscal a dar aos veículos procedentes do Reino Unido, em sede de
Imposto sobre Veículos (ISV), caso se concretize a saída daquele país da União
Europeia, sem acordo.
Taxas de câmbio para a determinação do valor aduaneiro a utilizar de 1 a 31 de
outubro de 2019.

Informações vinculativas

Disponibilizada
em:

Artigo

Diploma

Assunto

IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO DAS PESSOAS COLETIVAS

23/09/2019

CIRC

6

Transparência Fiscal/Regime simplificado de determinação da
matéria coletável

23/09/2019

CIRC

90

Procedimento e forma de liquidação

5

23/09/2019

CIRC

93

Dedução de PEC e reporte de Prejuízos fiscais por uma
sociedade que aufere rendimentos sujeitos e isentos de IRC

23/09/2019

CIRC

123

Faturação relativa à prestação de serviços de transformação
da azeitona em azeite- pagamento em dinheiro/espécie
(azeite)

23/09/2019

EBF

041-A

18/09/2019

CIRC

18

Enquadramento fiscal dos gastos com contribuições para o
fundo de pensões destinadas à cobertura de
responsabilidades com o subsidio por morte

18/09/2019

CIRC

43

Enquadramento fiscal de variação patrimonial negativa
decorrente da alteração da politica contabilística de
reconhecimento dos ganhos e perdas atuariais

13/09/2019

CIRC

23

Gastos relativos a despesas de saúde com pessoal.

13/09/2019

CIRC

48

Mais-valias - Reinvestimento dos valores de realização.

13/09/2019

CIRC

88

Tributações autónomas - Ajudas de custo pagas a motoristas
– Transportadoras de mercadorias.

13/09/2019

CIRC

117

Dispensa de entrega da declaração de rendimentos Mod. 22.

Disponibilizada
em:

Diploma

Artigo

Remuneração Convencional do Capital Social

Assunto

IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS

06/09/2019

CIMI

41

Prédios urbanos habitacionais que preenchem o conceito de
“habitação social sujeita a regimes legais de custos
controlados”.
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Disponibilizada
em:

Diploma

Artigo

Assunto

IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE TRANSAÇÕES DE IMÓVEIS

13/09/2019

EBF

60

Reorganização de empresas em resultado de operações de
restruturação ou de acordos de cooperação.

13/09/2019

CIMT

7

Isenção de prédios para revenda; Conceito de revenda;
Permuta.

05/09/2019

DecretoLei n.º
294/2009
- 13/10

3

Pressupostos do reconhecimento da isenção de IMT
estatuída no n.º 7 do artigo 31.º do decreto-lei n.º
294/2009, de 13 de outubro.

05/09/2019

CIMT

2

Entrada com bens imóveis para realização de capital social
de sociedade por quotas.
Aplicação do n.º 6 do artigo 2.º do CIMT a partilha (por
divórcio) outorgada entre um ex-cônjuge e terceiro
adquirente do direito à meação do património comum do
casal dissolvido.

05/09/2019

CIMT

2

Disponibilizada
em:

Diploma

Artigo

Assunto

IMPOSTO DO SELO

05/09/2019

CIS

1

05/09/2019

TGIS

Verba 10

05/09/2019

TGIS

Verba 27.1

Doações a Pessoas Coletivas

Garantia bancária

Fusão por incorporação – Transmissão de estabelecimento
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Disponibilizada
em:

Diploma

Artigo

Assunto

ESTATUTO DOS BENEFÍCIOS FISCAIS

23/09/2019

EBF

041-A

13/09/2019

EBF

60

Remuneração Convencional do Capital Social
Reorganização de empresas em resultado de operações de
restruturação ou de acordos de cooperação

Acórdãos TJUE

Proc:

C‑71/18

C‑473/18

Data

4 de setembro
de 2019

4 de setembro
de 2019

Nome

KPC Herning

Bundesagentur
für Arbeit

Matéria

Assunto

IVA

Diretiva 2006/112/CE — Venda de um terreno em que
está implantado um edifício no momento da entrega —
Qualificação — Artigos 12.° e 135.°— Conceito de “terreno
para construção” — Conceito de “edifício” — Apreciação da
realidade económica e comercial — Avaliação de
elementos objetivos — Intenção das partes

Seg. Social

Trabalhadores migrantes – Regras da União Europeia
sobre a conversão monetária – Regulamento (CE) n.°
987/2009 – Decisão n.° H3 da Comissão Administrativa
para a Coordenação dos Assuntos Sociais – Cálculo do
complemento diferencial dos abonos de família devidos a
um trabalhador residente num Estado‑Membro e que
trabalha na Suíça – Determinação da data de referência da
taxa de câmbio.

8

C‑145/18

C‑700/17

5 de setembro
de 2019

18 setembro
2019

Regards
Photographiques

Peters

IVA

Diretiva 2006/112/CE — Artigo 103.°, n.° 2, alínea a) —
Artigo 311.°, n.° 1, ponto 2 — Anexo IX, parte A, ponto 7
— Taxa reduzida de IVA — Objetos de arte — Conceito —
Fotografias realizadas pelo artista, tiradas por ele ou sob o
seu controlo, assinadas e numeradas até ao limite de trinta
exemplares — Legislação nacional que limita a aplicação da
taxa reduzida de IVA apenas às fotografias que têm
caráter artístico.

IVA

Diretiva 2006/112/CE — Artigo 132.°, n.° 1, alíneas b) e c)
— Isenções — Hospitalização e assistência médica —
Prestações de serviços de assistência efetuadas no âmbito
do exercício de profissões médicas e paramédicas —
Inexistência de relação de confiança entre o prestador de
serviços e o paciente

