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Julho 2020 
 

NOVIDADES (FISCAIS) 
 

 

 

 

 

COVID 19 – SIFIDE – Apresentação de 

candidaturas 

De acordo com a informação do despacho conjunto 

emitido pelo Ministério da Economia e Transição 

Digital, pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e 

Ensino Superior, e pelo Ministério das Finanças, a 25 

de junho de 2020, a submissão de candidaturas ao 

SIFIDE para empresas que encerraram o exercício 

fiscal a 31 de dezembro de 2019 tem como prazo 

limite 31 de julho de 2020. 

https://www.ani.pt/pt/noticias/notícias-

ani/incentivos-fiscais-novo-prazo-de-candidaturas-

em-2020/ 

 

COVID 19 – Normas excecionais e temporárias- 

Práticas de atos por meios de comunicação à 

distância 

Foi publicado, no Diário da República n.º 124/2020, 

1.º Suplemento, Série I de 2020-06-29, Decreto-Lei 

n.º 30-A/2020 que prorroga a vigência das normas 

excecionais e temporárias destinadas à prática de 

atos por meios de comunicação à distância, no 

âmbito da pandemia da doença COVID-19 

(processos nos julgados de paz, atos, processos e 

procedimentos de registo e procedimentos 

conduzidos pelo Instituto Nacional da Propriedade 

Industrial, I. P.) 

https://dre.pt/application/file/a/136909623  

 

UEFA – Champions League –  

Prolongamento da isenção de IVA 

No Comunicado do Conselho de Ministros 

extraordinário de 29 de junho de 2020 foi referido 

que o Conselho de Ministros aprovou, uma proposta 

de lei que estabelece o regime fiscal aplicável às 

entidades organizadoras da competição UEFA 

Champions League 2019/2020 Finals. Esse diploma 

procede, ainda, ao prolongamento até 31 de outubro 

de 2020 da isenção de imposto sobre o valor 

acrescentado para as transmissões e aquisições 

intracomunitárias de bens necessários para combater 

https://www.ani.pt/pt/noticias/notícias-ani/incentivos-fiscais-novo-prazo-de-candidaturas-em-2020/
https://www.ani.pt/pt/noticias/notícias-ani/incentivos-fiscais-novo-prazo-de-candidaturas-em-2020/
https://www.ani.pt/pt/noticias/notícias-ani/incentivos-fiscais-novo-prazo-de-candidaturas-em-2020/
https://dre.pt/application/file/a/136909623
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os efeitos do surto de Covid-19 pelo Estado e outros 

organismos públicos ou por organizações sem fins 

lucrativos. 

https://www.portugal.gov.pt/pt/gc22/governo/com

unicado-de-conselho-de-ministros?i=355  

 

COVID 19 – Isenção de IVA – Atualização da 

lista 

Foi atualizada, no Portal da Segurança Social, a lista 

das entidades que beneficiam da isenção de IVA na 

aquisição de bens necessários para o combate à 

COVID-19 – Despacho n.º 5 638-A/2020. 

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

/asset_publisher/9N8j/content/aquisicao-de-bens-

necessarios-para-o-combate-a-covid-19 

 

CIRC – Assimetrias híbridas 

Foi publicada, no Diário da República n.º 129/2020, 

Série I de 2020-07-06, a Lei n.º 24/2020 que altera o 

Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas 

Coletivas, transpondo parcialmente a Diretiva (UE) 

2016/1164 do Conselho, de 12 de julho, no que 

respeita às assimetrias híbridas. 

https://dre.pt/application/file/a/137248592 

 

 

 

IRS e IRC -Arrendamento habitacional a custos 

acessíveis  

Foi publicada, no Diário da República n.º 131/2020, 

Série I de 2020-07-08, a Portaria n.º 166/2020 que 

regulamenta o procedimento de atribuição do 

benefício previsto nos n.ºs 27 a 30 do artigo 71.º do 

Estatuto dos Benefícios Fiscais (EBF).  

https://dre.pt/application/file/a/137353694 

 

Incentivo extraordinário à normalização da 

atividade empresarial 

Foi publicada, no Diário da República n.º 134/2020, 

2.º Suplemento, Série I de 2020-07-13, a Portaria n.º 

170-A/2020 que regulamenta o incentivo 

extraordinário à normalização da atividade 

empresarial, previsto no Decreto-Lei n.º 27-B/2020, 

de 19 de junho. 

https://dre.pt/application/file/a/137808868 

 

Convenção Multilateral para a Aplicação das 

Medidas Relativas às Convenções Fiscais 

Destinadas a Prevenir a Erosão da Base 

Tributária e a Transferência de Lucros  

Foi publicado, no Diário da República n.º 135/2020, 

Série I de 2020-07-14, o Aviso n.º 27/2020 que 

torna público que a República Portuguesa depositou 

o seu instrumento de ratificação da Convenção 

Multilateral para a Aplicação das Medidas Relativas 

às Convenções Fiscais Destinadas a Prevenir a 

https://www.portugal.gov.pt/pt/gc22/governo/comunicado-de-conselho-de-ministros?i=355
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc22/governo/comunicado-de-conselho-de-ministros?i=355
http://www.seg-social.pt/noticias/-/asset_publisher/9N8j/content/aquisicao-de-bens-necessarios-para-o-combate-a-covid-19
http://www.seg-social.pt/noticias/-/asset_publisher/9N8j/content/aquisicao-de-bens-necessarios-para-o-combate-a-covid-19
http://www.seg-social.pt/noticias/-/asset_publisher/9N8j/content/aquisicao-de-bens-necessarios-para-o-combate-a-covid-19
https://dre.pt/application/file/a/137248592
https://dre.pt/application/file/a/137353694
https://dre.pt/application/file/a/137808868
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Erosão da Base Tributária e a Transferência de 

Lucros, adotada em Paris em 24 de novembro de 

2016. 

https://dre.pt/application/file/a/137619554 

 

COVID 19 – Situação de calamidade, 

contingência e alerta 

Foi publicada, no Diário da República n.º 135/2020, 

2.º Suplemento, Série I de 2020-07-14, a Resolução 

do Conselho de Ministros n.º 53-A/2020 que declara 

a situação de calamidade, contingência e alerta, no 

âmbito da pandemia da doença COVID-19. 

https://dre.pt/application/file/a/137955129 

 

COVID 19 – Programa de Estabilização 

Económica e Social 

Foi publicado, no Diário da República n.º 136/2020, 

Série I de 2020-07-15, o Decreto-Lei n.º 37/2020 

que estabelece medidas de apoio social no âmbito do 

Programa de Estabilização Económica e Social. 

https://dre.pt/application/file/a/137838403 

 

 

IRS – 1º pagamento por conta – Prorrogação do 

prazo 

Foi divulgado, no Portal das Finanças, o Despacho n.º 

258/2020-XXII do SEAF que prorroga o prazo do 

primeiro pagamento por conta de IRS de 2020 até 31 

de agosto. 

https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao

_fiscal/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/Des

pacho_SEAAF_258_2020_XXII.pdf 

 

COVID 19 – Situação de calamidade, 

contingência e alerta - Retificação 

Foi publicada, no Diário da República n.º 136/2020, 

1.º Suplemento, Série I de 2020-07-15, a Declaração 

de Retificação n.º 25-A/2020 que retifica a 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 53-A/2020, 

de 14 de julho, que declara a situação de calamidade, 

contingência e alerta, no âmbito da pandemia da 

doença COVID-19, publicada no Diário da República, 

1.ª série, n.º 135, 2.º suplemento, de 14 de julho de 

2020.  

https://dre.pt/application/file/a/138076204 

 

COVID 19 – Situação de calamidade, 

contingência e alerta – Regime sancionatório 

Foi publicado, no Diário da República n.º 136/2020, 

2.º Suplemento, Série I de 2020-07-15, o Decreto-

Lei n.º 37-A/2020 que altera o regime sancionatório 

aplicável ao incumprimento dos deveres 

estabelecidos por declaração da situação de alerta, 

contingência ou calamidade. 

https://dre.pt/application/file/a/138076208 

 

https://dre.pt/application/file/a/137619554
https://dre.pt/application/file/a/137955129
https://dre.pt/application/file/a/137838403
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/Despacho_SEAAF_258_2020_XXII.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/Despacho_SEAAF_258_2020_XXII.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/Despacho_SEAAF_258_2020_XXII.pdf
https://dre.pt/application/file/a/138076204
https://dre.pt/application/file/a/138076208
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Fundo de capital de risco 

Foi publicado, no Diário da República n.º 137/2020, 

Série I de 2020-07-16, o Decreto-Lei n.º 38/2020 

que cria o fundo de capital de risco «Transmissão e 

Alienação». 

https://dre.pt/application/file/a/138076195 

 

Rede de Informação Contabilística Agrícola  

Foi publicado, no Diário da República n.º 137/2020, 

Série II de 2020-07-16, o Despacho n.º 7 237/2020 

que determina a implementação de um novo modelo 

de coordenação do sistema «Rede de Informação 

Contabilística Agrícola». 

https://dre.pt/application/file/a/138056394 

 

Faturação – Comunicação dos estabelecimentos 

Foi divulgada, no Portal das Finanças, uma nota sobre 

o Despacho n.º 239/2020-XXII do SEAF que vem 

determinar que a obrigação de comunicação dos 

estabelecimentos a que se refere o artigo 34º do 

Decreto-Lei n.º 28/2019, fique suspensa até à 

consolidação do quadro jurídico existente sobre a 

matéria. 

https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/destaques/

Paginas/Despacho_239_2020_XXII_SEAF.aspx 

 

 

 

IES – Prorrogação do prazo 

Foi divulgado, no Portal das Finanças, o Despacho n.º 

259/2020-XXII do SEAF que prorroga o prazo para a 

entrega da IES até 15 de setembro. 

https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao

_fiscal/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/Des

pacho_SEAAF_259_2020_XXII.pdf 

 

Mecanismos internos ou transfronteiriços com 

relevância fiscal - Comunicação 

Foi publicada, no Diário da República n.º 140/2020, 

Série I de 2020-07-21, a Lei n.º 26/2020 que 

estabelece a obrigação de comunicação à Autoridade 

Tributária e Aduaneira de determinados mecanismos 

internos ou transfronteiriços com relevância fiscal, 

transpondo a Diretiva (UE) 2018/822 do Conselho, 

de 25 de maio de 2018, e revogando o Decreto-Lei 

n.º 29/2008, de 25 de fevereiro. 

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

/dre/138461836/details/maximized 

 

 

IRS – Despesas com educação e formação 

Foi publicada, no Diário da República n.º 140/2020, 

Série I de 2020-07-21, a Resolução da Assembleia 

Legislativa da Região Autónoma da Madeira n.º 

32/2020/M que apresenta à Assembleia da 

República a proposta de lei para aumento das 

https://dre.pt/application/file/a/138076195
https://dre.pt/application/file/a/138056394
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/destaques/Paginas/Despacho_239_2020_XXII_SEAF.aspx
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/destaques/Paginas/Despacho_239_2020_XXII_SEAF.aspx
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/Despacho_SEAAF_259_2020_XXII.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/Despacho_SEAAF_259_2020_XXII.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/Despacho_SEAAF_259_2020_XXII.pdf
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/138461836/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/138461836/details/maximized
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deduções à coleta das despesas com educação e 

formação, por força da pandemia da COVID-19. 

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

/dre/138461841/details/maximized 

 

COVID 19 – Apresentação e a troca de 

informações no domínio da fiscalidade 

Foi publicada, no Jornal Oficial da União Europeia L 

204, de 2020-06-26, a Diretiva (UE) 2020/876 do 

Conselho, de 24 de junho de 2020 que altera a 

Diretiva 2011/16/UE para fazer face à necessidade 

urgente de diferir certos prazos para a apresentação 

e a troca de informações no domínio da fiscalidade 

devido à pandemia da doença COVID-19. 

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

content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020L0876&fr

om=EN 

 

Fundos de pensões - Entidades gestoras de 

fundos de pensões - Atividade seguradora e 

resseguradora 

Foi publicada, no Diário da República n.º 142/2020, 

Série I de 2020-07-23, a Lei n.º 27/2020 que aprova 

o regime jurídico da constituição e do funcionamento 

dos fundos de pensões e das entidades gestoras de 

fundos de pensões, transpondo a Diretiva (UE) 

2016/2341 do Parlamento Europeu e do Conselho, 

de 14 de dezembro de 2016, procede à quarta 

alteração ao regime jurídico de acesso e exercício da 

atividade seguradora e resseguradora, aprovado em 

anexo à Lei n.º 147/2015, de 9 de setembro, e revoga 

o Decreto-Lei n.º 12/2006, de 20 de janeiro. 

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

/dre/138638754/details/maximized 

 

Orçamento do Estado Suplementar 

Foi publicada, no Diário da República n.º 143/2020, 

1º Suplemento, Série I de 2020-07-24, a Lei n.º 27-

A/2020 que procede à segunda alteração à Lei n.º 

2/2020, de 31 de março (Orçamento do Estado para 

2020), e à alteração de diversos diplomas.  

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

/dre/138762310/details/maximized?serie=I&day=2

020-07-24&date=2020-07-01 

 

Incentivos – Programa Adaptar Social + 

Foi publicada, no Diário da República n.º 145/2020, 

Série I de 2020-07-28, a Portaria n.º 178/2020 que 

estabelece um sistema de incentivos à adaptação da 

atividade das respostas sociais ao contexto da 

doença COVID-19, designado Programa Adaptar 

Social +. 

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

/dre/138963711/details/maximized 

 

 

 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/138461841/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/138461841/details/maximized
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020L0876&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020L0876&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020L0876&from=EN
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/138638754/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/138638754/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/138762310/details/maximized?serie=I&day=2020-07-24&date=2020-07-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/138762310/details/maximized?serie=I&day=2020-07-24&date=2020-07-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/138762310/details/maximized?serie=I&day=2020-07-24&date=2020-07-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/138963711/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/138963711/details/maximized
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COVID 19 – IVA - Cooperação administrativa e 

à luta contra a fraude  

Foi publicado, no Jornal Oficial da União Europeia L 

244, de 2020-07-29, o Regulamento (UE) 2020/1108 

do Conselho, de 20 de julho de 2020 que altera o 

Regulamento (UE) 2017/2454 no que diz respeito às 

datas de apl em resposta à pandemia COVID-19. 

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

content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.244.01.00

01.01.POR&toc=OJ:L:2020:244:TOC 

 

COVID 19 – IVA- Entregas de bens ou 

prestações de serviços facilitadas por interfaces 

eletrónicas - Regimes especiais – Vendas à 

distância 

Foi publicado, no Jornal Oficial da União Europeia L 

244, de 2020-07-29, o Regulamento de Execução 

(UE) 2020/1112 do Conselho, de 20 de julho de 

2020 que altera o Regulamento de Execução (UE) 

2019/2026 no que diz respeito às datas de aplicação 

em resposta à pandemia COVID-19. 

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

content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.244.01.00

09.01.POR&toc=OJ:L:2020:244:TOC 

 

Apoio extraordinário à retoma progressiva de 

atividade  

Foi publicado, no Diário da República n.º 147/2020, 

1º Suplemento, Série I de 2020-07-30, o Decreto-Lei 

n.º 46-A/2020 que cria o apoio extraordinário à 

retoma progressiva de atividade em empresas em 

situação de crise empresarial com redução 

temporária do período normal de trabalho. 

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

/dre/139209038/details/maximized?serie=I&day=2

020-07-30&date=2020-07-01 

 

COVID 19 - Apoio às micro, pequenas e médias 

empresas 

Foi publicada, no Diário da República n.º 148/2020, 

Série I de 2020-07-31, a Lei n.º 29/2020 que aprova 

medidas fiscais de apoio às micro, pequenas e médias 

empresas no quadro da resposta ao novo coronavírus 

SARS-CoV-2 e à doença COVID-19.  

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

/dre/139209028/details/maximized 

 

COVID 19 – Situação de contingência e alerta 

Foi publicada, no Diário da República n.º 148/2020, 

1º Suplemento, Série I de 2020-07-31, a Resolução 

do Conselho de Ministros n.º 55-A/2020 que declara 

a situação de contingência e alerta, no âmbito da 

pandemia da doença COVID-19. 

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

/dre/139207969/details/maximized 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.244.01.0001.01.POR&toc=OJ:L:2020:244:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.244.01.0001.01.POR&toc=OJ:L:2020:244:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.244.01.0001.01.POR&toc=OJ:L:2020:244:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.244.01.0009.01.POR&toc=OJ:L:2020:244:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.244.01.0009.01.POR&toc=OJ:L:2020:244:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.244.01.0009.01.POR&toc=OJ:L:2020:244:TOC
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/139209038/details/maximized?serie=I&day=2020-07-30&date=2020-07-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/139209038/details/maximized?serie=I&day=2020-07-30&date=2020-07-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/139209038/details/maximized?serie=I&day=2020-07-30&date=2020-07-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/139209028/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/139209028/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/139207969/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/139207969/details/maximized
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Instruções Administrativas 
 
 

Ofício 
Circulado nº 

Data Assunto 

15 770 08/06 
Sistema de Gestão Uniforme dos Utilizadores e Assinatura Digital (UUM 
& DS). Ref.ª  Ofício-circulado n.º 15 730, de 01/10/2019. 

15 784 28/07 
Taxas de câmbio para a determinação do valor aduaneiro, a partir de 1 de 
agosto. 

20 225 02/07 
Prova dos requisitos de aplicação do regime previsto no artigo 51.º do 
Código do IRC (CIRC) – Artigo 51.º-B. 

30 224 01/07 

IVA - Prorrogação do prazo para entrega da declaração periódica e 
pagamento do respetivo imposto. Apuramento do imposto com base no 
sistema e-fatura (complemento ao Ofício-circulado n.º 30 221, de 2020-
05-12). 

 
 
 
 

Informações vinculativas 
 

 

Disponibilizada 
em: 

Diploma  Artigo Assunto 

RELAÇÕES INTERNACIONAIS 

03/07/2020 CIRC 125 Formulário Modelo 21-RFI – Formato do arquivo. 

03/07/2020 
Convenção 
Portugal / 

Brasil 
6 Rendimentos prediais. 

 

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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Disponibilizada 
em: 

Diploma  Artigo Assunto 

IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO DAS PESSOAS COLETIVAS 

30/07/2020 CIRC 21 Alienação e amortização/extinção de ações próprias 

30/07/2020 CIRC 39 Enquadramento fiscal de gastos de desmantelamento 

30/07/2020 CIRC 94 
Retenção na fonte - Rendimentos de Capitais - Juros 
de mora atribuídos pelo atraso no pagamento de uma 
indemnização por danos materiais 

13/07/2020 CIRC 43 Seguros de vida e de doença pagos a um sócio gerente 

13/07/2020 CIRC 46 Apuramento do saldo das mais-valias e menos-valias 

13/07/2020 
Código 

Fiscal do 
Investimento 

22 
RFAI - Não elegibilidade dos investimentos na 
aquisição de ativos isolados 

 

 

 

Disponibilizada 
em: 

Diploma  Artigo Assunto 

IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS 

28/07/2020 CIMI 81 Inscrição matricial de prédios de herança indivisa. 
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Disponibilizada 
em: 

Diploma  Artigo Assunto 

IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE AS TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS 

17/07/2020 CIMT 7 
Caducidade da isenção na compra de imóveis para 
revenda. 

17/07/2020 CIMT 2 

Enquadramento em sede de IMT e IS a conferir a uma 
operação de entrada em espécie de ativos imobiliários 
para a esfera de um FII aberto, por contrapartida de 
unidades de participação. 

17/07/2020 CIMT 2 

Aquisição de unidades de participação em fundos de 
investimento imobiliário fechados de subscrição 
particular, da qual resulte que um dos titulares fique a 
dispor de, pelo menos, 75 % das unidades de 
participação representativas do património do fundo. 

17/07/2020 CIMT 2 
Doação, com reserva de usufruto vitalício, de quota 
numa sociedade por quotas, detentora de imóveis, 
entre mãe e filho. 

 

 

Disponibilizada 
em: 

Diploma  Artigo Assunto 

IMPOSTO DO SELO 

17/07/2020 CIS 1 Contrato de arrendamento – Comunicação. 

17/07/2020 CIS 4 
Transmissão gratuita (Legado) de imóvel situado 
fora do território nacional. 
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Disponibilizada 
em: 

Diploma 
 

Artigo 
Vinc. 
N.º 

Assunto 

IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTADO 

02/07/2020 CIVA 18 17858 

Taxas - Reabilitação urbana – Caso a entidade 
competente para o efeito (Câmara Municipal), 
comprove que a operação se integra em área de 
reabilitação urbana e consubstancia uma operação 
de reabilitação urbana, verificados que sejam os 
restantes condicionalismos (nomeadamente tratar-se 
de empreitada) ser-lhe-á, aplicável a taxa reduzida do 
IVA 

02/07/2020 CIVA 18 17780 
Taxas – Reabilitação urbana – Obras executadas em 
Imóvel habitacional com implantação de frações 
destinadas ao comercio 

02/07/2020 CIVA 18 17565 

Taxas - Licenciamento da exploração e fruição 
temporária dos direitos associados às patentes de 
invenções, bem como a transferência definitiva 
desses direitos, não merecem acolhimento em 
quaisquer isenções previstas no artigo 9.º do CIVA, 
nem na norma de delimitação negativa da incidência 
do imposto, n.º 4 do artigo 3.º do CIVA 

02/07/2020 CIVA 2 17517 

Autoliquidação - Prestações de serviços, 
consistentes no licenciamento para utilização de um 
programa de computador, efetuadas por um sujeito 
passivo não residente a um sujeito passivo de IVA 
sedeado em território nacional, são tributadas em 
Portugal à taxa normal de 23% 

02/07/2020 CIVA 9 17097 

Isenções - Escola de Mergulho devidamente 
certificada pelo IPDJ considerada a formação apenas 
nas operações realizadas no âmbito da formação 
profissional nas áreas de mergulhadores e instrutores 
de mergulho recreativo. 

02/07/2020 CIVA 36 16978 

Fatura - A fatura deve ser emitida ao destinatário 
dos serviços prestados, a contraparte da relação 
jurídico-tributária, independentemente de quem 
efetuou o pagamento, assim a fatura deve ser 
emitida em nome e com o número de identificação 
fiscal de quem contratou ou solicitou os serviços 

02/07/2020 CIVA 2 16781 

Inversão do s.p. - Cofragens e aluguer de estruturas 
metálicas, indispensáveis à realização de obras civis 
ou públicas, ficam abrangidas pela inversão do 
sujeito passivo, desde que incluídas num contrato de 
empreitada ou subempreitada de construção civil - O 
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aluguer do equipamento, a assistência técnica ou 
manutenção de equipamentos que já se encontrem 
em funcionamento, não está abrangido pela inversão 
do sujeito passivo 

02/07/2020 CIVA 18 16464 

Operação sujeita e não isenta – “Serv. Consultoria na 
área de Enfermagem” - Os serviços de consultoria na 
área da enfermagem não podem beneficiar da 
isenção de IVA prevista na al. 1) do Art. 9.º do CIVA 

02/07/2020 CIVA 18 16454 

Regime Especial de Bens em Segunda Mão, Objetos 
de Arte …. - Sujeito passivo revendedor, considerado 
como tal, nos termos da alínea c) do artigo 2.º do DL 
n.º 199/96, que vende objetos de arte elencados no 
ponto A do anexo do respetivo regime, são 
tributadas à taxa reduzida de 6% 

02/07/2020 CIVA 9 16350 

Isenções - Formação profissional - Pedido de 
certificação junto da Direção Geral do Emprego e 
das Relações de Trabalho (DGERT) - Centro de 
estudos, explicações, ensino de línguas e formação, 
cuja oferta é dirigida para crianças e jovens. 

02/07/2020 Lista I 
verba 
2.17 

16283 

Taxas - Alojamento em estabelecimento do tipo 
hoteleiro - "serviços de late check-ins", "late check-
outs" e "cama-extra, subsumem-se no conceito de 
"alojamento em estabelecimentos do tipo hoteleiro 

02/07/2020 CIVA 18 16047 

Taxas - Entradas em evento, que combina música, 
gastronomia, exposições e negócios, efetuadas 
através da compra de bilhete único, dando acesso 
aos espetáculos musicais, ao conjunto diversificado 
de serviços, "música, gastronomia, exposições e 
negócios", excluindo, assim, acesso restrito aos 
espetáculos musicais 

02/07/2020 CIVA 2 15874 

Localização das operações -Autoliquidação do IVA - 
Prestação de serviços em apreço não diretamente 
relacionada com imóvel sito em Angola, mas sim com 
o Contrato Misto de Empreitada e Prestação de 
Serviços de Manutenção, Conservação e Gestão de 
Condomínio. 

02/07/2020 CIVA 21 15819 

Direito à dedução – IVA contido em documentos 
retificativos emitidos para além de 4 anos, após a 
data da emissão da fatura em 2013 – O prazo 
começou a contar à data de emissão dos 
documentos retificativos, ou seja, 23 de outubro de 
2018 

02/07/2020 CIVA 18 15818 

Operações sujeitas e não isentas e operações 
sujeitas mas isentas – Pilates e Consultas de 
nutricionismo/dietética através de profissionais 
legalmente habilitados e credenciados 

02/07/2020 CIVA 18 15378 

Prestações de serviços - Prémio atribuído ao 1º 
lugar, não consubstancia a contraprestação da 
transmissão dos direitos de autor, mas sim a 
contraprestação da prestação de serviços de 
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Acórdãos TJUE   

Proc: Data Nome Matéria Assunto 

C 835/18 2 julho 2020 Terracult IVA 

Diretiva 2006/112/CE – Retificação de fatura – Imposto 
incorretamente faturado – Reembolso do imposto 
indevidamente pago – Regime de autoliquidação do IVA – 
Operações relativas a um período de tributação que já foi 
objeto de uma inspeção fiscal – Neutralidade fiscal – 
Princípio da efetividade – Proporcionalidade. 

C 215/19 2 julho 2020 A Oy IVA 

Diretiva 2006/112/CE – Prestações de serviços –Artigo 
135.°, n.° 1, alínea l) – Isenção do IVA – Locação de imóveis 
– Conceito de “bem imóvel” – Exclusão – Artigo 47.° – 
Lugar das operações tributáveis – Prestações de serviços 
relacionadas com um bem imóvel – Regulamento de 
Execução (UE) n.° 282/2011 – Artigos 13.°‑B e 31.°‑A – 
Armários para equipamentos – Serviços de alojamento num 
centro de dados. 

C 231/19 2 julho 2020 

BlackRock 
Investment 

Management 
(UK) Ltd 

IVA 

Diretiva 2006/112/CE – Isenções – Artigo 135.°, n.° 1, 
alínea g) – Isenções das operações de gestão de fundos 
comuns de investimento – Prestação única utilizada para a 
gestão de fundos comuns de investimento e de outros 
fundos». 

C 716/18 9 julho 2020 

AJFP Caraş-
Severin e 
DGRFP 

Timişoara 

IVA 

Diretiva 2006/112/CE — Artigo 288.°, primeiro parágrafo, 
ponto 4 — Regime especial das pequenas empresas — 
Método de cálculo do volume de negócios anual que serve 
de referência para a aplicação do regime especial das 
pequenas empresas — Conceito de “operação imobiliária 
acessória” — Locação de um bem imóvel por uma pessoa 
singular que exerce várias profissões liberais. 

concretização e …….sendo o valor descontado no 
montante da 1ª nota de honorários a pagar – Prémio 
de Participação, atribuído aos concorrentes 
classificados em 2.º e 3.º lugares, configura uma 
operação não sujeita. 
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C 374/19 9 julho 2020 
Finanzamt Bad 

Neuenahr-
Ahrweiler 

IVA 

Diretiva 2006/112/CE – Regularização das deduções – 
Alteração do direito à dedução – Bem de investimento 
utilizado tanto para operações tributadas como para 
operações isentas – Cessação da atividade que confere o 
direito à dedução – Utilização residual e exclusiva para 
operações isentas. 

C 424/19 16 julho 2020 
Cabinet de 
avocat UR 

IVA 

Diretiva 2006/112/CE – Imposto sobre o valor 
acrescentado (IVA) – Artigo 9.°, n.° 1 – Conceito de “sujeito 
passivo” – Pessoa que exerce a profissão de advogado – 
Decisão judicial transitada em julgado – Princípio da força 
de caso julgado – Alcance deste princípio no caso de essa 
decisão ser incompatível com o direito da União 

 


