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Fevereiro 2020
NOVIDADES (FISCAIS)

RA Madeira – Orçamento para 2020

reduzida do IVA à reabilitação de edifícios para

Foi publicado, no Diário da República n.º 22/2020,
1º Suplemento, Série I de 2020-01-31, o Decreto

habitação social.
https://dre.pt/application/file/a/128773241

Legislativo Regional n.º 1-A/2020/M, que aprova o
Orçamento da Região Autónoma da Madeira para
2020.

Rendas – Fatores de correção extraordinária

https://dre.pt/application/file/a/128773177

Foi publicada, no Diário da República n.º 25/2020,
Série I de 2020-02-05, a Portaria n.º 39/2020 que
estabelece os fatores de correção extraordinária das

IVA – Taxa reduzida – Reabilitação de edifícios
- IHM - Investimentos Habitacionais da
Madeira

rendas para os anos de 2019 e 2020.
https://dre.pt/web/guest/home//dre/128865463/details/maximized

Foi publicado, no Diário da República n.º 23/2020,
Série I de 2020-02-03, a Resolução da Assembleia
Legislativa da Região Autónoma da Madeira n.º

RA Açores – Tabelas de retenção na fonte

1/2020/M,

da

Foi publicado, no Diário da República n.º 31/2020,

República a proposta de lei pela justa equiparação

Série II de 2020-02-13, o Despacho n.º 2 083/2020

da IHM - Investimentos Habitacionais da Madeira,

do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, que

EPERAM,

da

aprova as tabelas de retenção na fonte sobre

Reabilitação Urbana, I. P., na aplicação da taxa

rendimentos do trabalho dependente e pensões

que

ao

apresenta

Instituto

da

à

Assembleia

Habitação

e

auferidas

por

titulares

residentes

na

Região

2

Autónoma dos Açores para vigorarem durante o ano

por titulares residentes na Região Autónoma da

de 2020.

Madeira.

https://dre.pt/application/file/a/129127852

https://joram.madeira.gov.pt/joram/2serie/Ano%20
de%202020/IISerie-020-2020-01-29.pdf

IVA - Regimes especiais – Serviços prestados a
pessoas que não sejam sujeitos passivos –
Vendas à distância – Entregas internas de bens

Imposto sobre os produtos petrolíferos e
energéticos – Emissões de CO2

Foi publicado, no Jornal Oficial da União Europeia

Foi publicada, no Diário da República n.º 32/2020,

L40, de 13-02-2020, o Regulamento de Execução

Série I de 2020-02-14, a Portaria n.º 42/2020, que

(UE) 2020/194 da Comissão, de 12 de fevereiro de

fixa a taxa do adicionamento sobre as emissões de

2020 que estabelece as regras de execução do

CO (índice 2) previsto no artigo 92.º-A do CIEC e o

Regulamento (UE) n.º 904/2010 do Conselho no

valor do adicionamento resultante da aplicação

que respeita aos regimes especiais aplicáveis aos

dessa taxa aos fatores de adicionamento relativos a

sujeitos passivos que prestem serviços a pessoas

cada produto.

que não sejam sujeitos passivos, efetuem vendas à
distância de bens e determinadas entregas internas

https://dre.pt/application/file/a/129174140

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

RA Açores – Retenção na fonte - retificação

content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.040.01.01

Foi publicada, no Diário da República n.º 34/2020,

14.01.POR&toc=OJ:L:2020:040:TOC

Série II de 2020-02-18, a Declaração de Retificação
n.º 151/2020 que vem retificar o Despacho n.º

RA Madeira – Retenção na fonte

2083/2020, publicado no Diário da República, 2.ª
série, n.º 31, de 13 de fevereiro de 2020 referente

Foi publicado, no Jornal Oficial da Região Autónoma

às tabelas de retenção na fonte sobre rendimentos

da Madeira, II série, n.º 20, de 29 de janeiro de

do trabalho dependente e pensões auferidas por

2020, o Despacho n.º 44/2020 da Vice-Presidência

titulares residentes na Região Autónoma dos

do Governo Regional e dos Assuntos Parlamentares,

Açores.

que aprova as tabelas de retenção na fonte, em
euros, para vigorarem durante o ano de 2020, em
sede de imposto sobre o rendimento das pessoas
singulares (IRS) a aplicar aos rendimentos auferidos

https://dre.pt/application/file/a/129261113
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CIRS – Bombeiros – Compensações e subsídios
Foi publicada, no Diário da República n.º 35/2020,

Regiões Autónomas – IRC – RCPITA –
Propostas de alteração

Série I de 2020-02-19, a Resolução da Assembleia

Foi publicada, no Diário da República n.º 36/2020,

Legislativa da Região Autónoma da Madeira n.º

Série I de 2020-02-20, a Resolução da Assembleia

5/2020/M,

Legislativa da Região Autónoma da Madeira n.º

que

apresenta

à

Assembleia

da

República a proposta de lei que procede à alteração

7/2020/M,

ao Código do Imposto sobre o Rendimento das

República a proposta de lei que procede à alteração

Pessoas Singulares, aprovado pelo Decreto-Lei n.º

do Decreto-Lei n.º 442-B/88, de 30 de novembro,

442-A/88, de 30 de novembro sobre a eliminação

na sua redação atual, que aprovou o Código do

da

as

Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas,

pelos

e ao Decreto-Lei n.º 413/98, de 31 de dezembro, na

tributação,

compensações

em
e

sede

de

subsídios

IRS,

sobre

auferidos

que

bombeiros portugueses na prestação do serviço

sua

redação

voluntário.

Complementar

apresenta

atual,
do

que

à

Assembleia

aprovou

Procedimento

de

o

da

Regime
Inspeção

Tributária e Aduaneira.

https://dre.pt/application/file/a/129345533

https://dre.pt/web/guest/home//dre/129399905/details/maximized

RA Madeira – Orçamento para 2020
Retificação

-

Foi publicada, no Diário da República n.º 36/2020,

IVA – Isenções - Proposta de alterações

Série I de 2020-02-20, a Declaração de Retificação

Foi publicada, no Diário da República n.º 37/2020,

n.º 9/2020, que vem retificar o Decreto Legislativo

Série I de 2020-02-21, a Resolução da Assembleia

Regional n.º 1-A/2020/M, de 31 de janeiro, da

Legislativa da Região Autónoma da Madeira n.º

Região Autónoma da Madeira, que aprova o

8/2020/M,

Orçamento da Região Autónoma da Madeira,

República a proposta de lei que altera o Código do

publicado no Diário da República, 1.ª série, n.º 22,

Imposto sobre o Valor Acrescentado, com o intuito

1.º suplemento, de 31 de janeiro de 2020.

de isentar as prestações de serviços efetuadas no

https://dre.pt/web/guest/home//dre/129399904/details/maximized

que

apresenta

à

Assembleia

exercício da profissão de médico veterinário.
https://dre.pt/web/guest/home//dre/129475784/details/maximized

da
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Imposto sobre os produtos petrolíferos e
energéticos – Isenções e taxas reduzidas

especiais de consumo no respeitante ao conteúdo

Foi publicada, no Diário da República n.º 41/2020,

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

Série I de 2020-02-27, a Portaria n.º 50/2020 que

content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.058.01.00

regulamenta as formalidades e os procedimentos

01.01.POR&toc=OJ:L:2020:058:TOC

dos registos eletrónicos.

aplicáveis ao reconhecimento e controlo das
isenções e das taxas reduzidas do imposto sobre os
produtos petrolíferos e energéticos (ISP)
https://dre.pt/web/guest/home//dre/129643712/details/maximized

Impostos
Especiais
de
Consumo
–
Informatização da circulação e dos controlos
Foi publicada, no Jornal Oficial da União Europeia
L58 de 27-2-2020, a Decisão (UE) 2020/263 do
Parlamento Europeu e do Conselho de 15 de janeiro

Impostos Especiais de Consumo
Foi publicada, no Jornal Oficial da União Europeia
L58 de 27-2-2020, a Diretiva (UE) 2020/262 do

de 2020 que relativa à informatização da circulação
e dos controlos dos produtos sujeitos a impostos
especiais de consumo.

Conselho, de 19 de dezembro de 2019 que

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

estabelece o regime geral dos impostos especiais de

content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.058.01.00

consumo.

43.01.POR&toc=OJ:L:2020:058:TOC

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.058.01.00
04.01.POR&toc=OJ:L:2020:058:TOC

Jurisdições não cooperantes para efeitos fiscais
Foram publicadas, no Jornal Oficial da União
Europeia C64 de 27-2-2020, as Conclusões do

Impostos Especiais de Consumo – Registos
eletrónicos

Conselho sobre a lista revista da UE de jurisdições

Foi publicado, no Jornal Oficial da União Europeia

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

L58 de 27-2-2020, o Regulamento (UE) 2020/261

content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.064.01.00

do Conselho de 19 de dezembro de 2019 que altera

08.01.POR&toc=OJ:C:2020:064:TOC

o Regulamento (UE) n.º 389/2012 relativo à
cooperação administrativa no domínio dos impostos

não cooperantes para efeitos fiscais.
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Instruções Administrativas

Data

Ofício
Circulado

27/01/2020

15 748

31/01/2020

35 119

03/02/2020

30 218

05/02/2020

20 217

12/02/2020

90 028

19/02/2020

20 218

Data

Circular

Assunto

20/02/2020

3

Retenção na Fonte sobre Rendimentos do Trabalho Dependente e Pensões Tabelas de Retenção 2020 - Região Autónoma da Madeira.

21/01/2020

4

Operações de redução de capital com cancelamento de quotas.

21/01/2020

5

Retenção na Fonte sobre Rendimentos do Trabalho Dependente e Pensões Tabelas de Retenção 2020 - Região Autónoma dos Açores

Assunto

Taxas de câmbio para a determinação do valor aduaneiro, a partir de 1 de
fevereiro.
BREXIT- Saída do Reino Unido da UE com Acordo e as implicações em
sede de ISV.
IVA – Art.º 45.º-A e 54.º-A do Regulamento de Execução (UE) n.º
282/2011 do Conselho de 15/03/2011. – Prova da expedição ou
transporte nas transmissões intracomunitárias de bens – Regime de
vendas à consignação em transferências intracomunitárias de bens.
Redução da taxa especial aplicável aos rendimentos prediais em função da
duração dos contratos de arrendamento - artigo 72.º do Código do IRS.
Pagamento de retenções na fonte de IRS, IRC e imposto do selo Alteração de procedimentos e atualização de códigos de retenções.
IRC - Taxas de Derrama Municipal Incidentes sobre o Lucro Tributável do
Período Fiscal de 2019.
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Informações vinculativas

Disponibilizada
em:

Diploma

Artigo

Assunto

IMPOSTO DO SELO

26/02/2020

CIS

Disponibilizada
em:

Diploma

1

Artigo

Doação de quota numa sociedade por quotas,
detentora de imóveis, entre mãe e filho.

Assunto

IMPOSTO DO IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS

19/02/2020

CIMI

3

Classificação como prédio de áreas a desanexar e
parcela a constituir em operação de reparcelamento.

19/02/2020

CIMI

6

Incidência subjetiva e objetiva do Adicional ao Imposto
Municipal sobre Imóveis – Valor tributável.

19/02/2020

CIMI

6

Espécie de prédio urbano - Terreno para construção Outros

19/02/2020

CIMI

8

Emissão de nota de cobrança da totalidade do Imposto
Municipal sobre Imóveis (IMI) de prédio em
compropriedade.

19/02/2020

CIMI

10

Data de conclusão dos prédios urbanos.
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19/02/2020

CIMI

011-A

Isenção automática do IMI - Cumprimento atempado
das obrigações declarativas de IRS

19/02/2020

CIMI

130

Imposto Municipal sobre Imóveis - prazo para a
reclamação matricial com fundamento na alínea a) do
n.0 3 do artigo 130.0 do CIMI

Disponibilizada
em:

Diploma

Artigo

Assunto

IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE AS TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS

26/02/2020

CIMT

26/02/2020

CIMT

Disponibilizada
em:

Diploma

2

Doação de quota numa sociedade por quotas,
detentora de imóveis, entre mãe e filho.

17

Possibilidade de aplicação das taxas da al. a) do n.º 1
do art.º 17.º do CIMT na aquisição de um prédio que
se encontre inscrito como prédio em propriedade total
com divisões suscetíveis de utilização independente,
quando as divisões têm diferentes afetações: serviços,
armazéns e atividade industrial e habitação.

Vinc.
N.º

Artigo

Assunto

IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTADO

04/02/2020

CIVA

18

16846

04/02/2020

Lista I

Verba
2.10

16805

04/02/2020

CIVA

2

16680

Taxas - Smoothies, mistura de fruta ou de legumes
congelados, sem adição de açúcar, de lacticínios, de
aditivos, de conservantes nem de puré. É
simplesmente fruta ou legumes congelados
Taxas – Transmissão de diversos artigos a associações
humanitárias e corporações de bombeiros "(…)"
destinados a operações de socorro e salvamento
Inversão do sujeito passivo – Aquisição de bens a uma
empresa italiana, na qualidade de adquirente numa
transmissão de bens efetuada no território nacional
por um sujeito passivo de IVA que aqui não possui
sede, estabelecimento estável ou domicílio.
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04/02/2020

CIVA

18

16664

04/02/2020

CIVA

18

16650

04/02/2020

Lista I

Verba 4.1

16592

04/02/2020

CIVA

18

16563

04/02/2020

CIVA

18

16554

04/02/2020

CIVA

18

16434

04/02/2020

CIVA

18

16361

04/02/2020

CIVA

2

16335

04/02/2020

Lista I

Verba 4.2

16278

04/02/2020

CIVA

9

16277

04/02/2020

CIVA

9

16137

04/02/2020

Lista II

Verba 3.1

16114

04/02/2020

CIVA

18

15592

Operações imobiliárias – Operações sujeitas e não
isentas a realizar em edifício destinado a comércio e
serviços, em resultado dum projeto imobiliário a
desenvolver num prédio urbano da proprietária
destinado à operacionalização do negócio
Taxas - Serviços prestados unicamente direcionados à
deslocação do cliente, com fins turísticos, montado a
cavalo e guiado por um instrutor, para determinados
pontos previamente selecionados, realizando uma
visita guiada ao longo da Praia e Campo
Taxas - Serviços de abertura/limpeza dos caminhos
para posterior corte de árvores, no âmbito da gestão
ativa da floresta e prevenção de incêndios
Taxas - Revenda de artigos de pastelaria a outros
sujeitos passivos que exercem a mesma atividade, “
……..fabrico de ……., pastelaria ….”
Taxas – Serviços sujeitos a IVA e não isentos –
tributados a uma taxa de Serviços de codificação
clínica hospitalar, mediante nomenclaturas e sistemas
de codificação adequados, dos procedimentos,
diagnósticos e atos que caracterizam o contrato do
utente com o hospital.
Taxas - Venda, bem como montagem, a agricultores,
de pneus para tratores e máquinas agrícolas.
Taxas - Sementes ou misturas de sementes cuja
embalagem contenha, de alguma forma, a indicação do
destino à alimentação de aves ornamentais
Taxas - "taxa de registo" cobrada pelo registo de cada
animal no SIAC, que constitui receita da DGAV. E
ainda, a cobrança de uma "taxa de Serviço de registo",
cobrada pelo SNMV que é sua receita.
Taxas - Transporte de tomate de um produtor agrícola
para a fábrica por conta de um prestador de
serviços/transportador de mercadorias
Enquadramento - Consultas médicas, de nutrição, de
autoajuda e das consultas jurídicas, prestadas através
de uma plataforma eletrónica, e respetiva faturação.
Isenções - "Ortóptica/ como atividade paramédica
beneficia da isenção prevista no CIVA, desde que
exercida nos termos dos DL n.ºs 261/93, de 24/7 e
320/99, de 11/8.
Taxas – “Gelados” vendidos diretamente ao público,
em espaço comercial designado por gelataria,
configurando ora prestações de serviços de
alimentação e bebidas ora transmissões de bens
Taxa - "Biocida repelente de insetos"
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04/02/2020

CIVA

18

15151

Taxas – Taxa normal, 23% - Transmissão de "VDTD" Veículo dedicado ao transporte de doentes

Acórdãos TJUE

Proc:

C‑513/18

Data

30/01/2020

Nome

Autoservizi
Giordano

Matéria

Imposto
Especial
sobre o
Consumo

Assunto

Tributação dos produtos energéticos e da eletricidade –
Diretiva 2003/96/CE – Artigo 7.°, n.ºs 2 e 3 – Conceito de
«gasóleo utilizado como carburante para fins comerciais» –
Legislação nacional que prevê uma taxa reduzida do
imposto especial sobre o consumo de gasóleo utilizado
como carburante para fins comerciais para o transporte
regular de passageiros, e não para o transporte ocasional
de passageiros – Princípio da igualdade de tratamento.

