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Agosto 2020 
 

NOVIDADES (FISCAIS) 
 

 

 

 

 

Modelo 22 – Prazo de entrega 

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

296/2020-XXII SEAF, de 31/07/2020, pelo que se 

concedeu uma tolerância de 72 horas para a entrega 

da declaração de rendimentos modelo 22 do IRC. 

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

Paginas/Despacho_SEAAF_296_2020_XXII.aspx 

 

SAF-T (PT) da contabilidade 

Foi publicado, no Diário da República n.º 149/2020, 

Série I de 2020-08-03, o Decreto-Lei n.º 48/2020 

que determina a definição dos procedimentos a 

adotar no que se refere à submissão do ficheiro SAF-

T (PT) relativo à contabilidade. 

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

/dre/139348418/details/maximized 

 

 

COVID 19 – Mecanismo de apoio à Retoma 

Progressiva da Atividade  

Foi divulgado, no Portal do Governo, um explicador 

sobre o Mecanismo de apoio à retoma progressiva da 

atividade.   

https://www.portugal.gov.pt/pt/gc22/comunicacao

/noticia?i=mecanismo-de-apoio-a-retoma-

progressiva-da-atividade 

 

COVID 19 – Mecenato – Imposto do Selo 

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

272/2020-XXII, de 27/07 SEAAF, que estabelece a 

prorrogação do prazo até 31 de outubro de 2020 da 

aplicabilidade dos benefícios fiscais previstos no 

Estatuto do Mecenato e da exclusão de tributação em 

Imposto de Selo (COVID 19). 

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

_fiscal/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/Des

pacho_SEAAF_272_2020_XXII.pdf 

https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/destaques/Paginas/Despacho_SEAAF_296_2020_XXII.aspx
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/destaques/Paginas/Despacho_SEAAF_296_2020_XXII.aspx
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/139348418/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/139348418/details/maximized
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc22/comunicacao/noticia?i=mecanismo-de-apoio-a-retoma-progressiva-da-atividade
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc22/comunicacao/noticia?i=mecanismo-de-apoio-a-retoma-progressiva-da-atividade
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc22/comunicacao/noticia?i=mecanismo-de-apoio-a-retoma-progressiva-da-atividade
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/Despacho_SEAAF_272_2020_XXII.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/Despacho_SEAAF_272_2020_XXII.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/Despacho_SEAAF_272_2020_XXII.pdf
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COVID 19 - Incentivo extraordinário à 

normalização da atividade empresarial.   

Foi divulgado, no Portal da Segurança Social, 

respostas a perguntas frequentes (FAQ) referentes 

ao Incentivo extraordinário à normalização da 

atividade empresarial.  

http://www.seg-

social.pt/documents/10152/16954868/FAQ+Incen

tivo+Ext+%C3%A0+Normaliza%C3%A7%C3%A3o+

da+Ativ+Empresarial/3ca4df35-3361-4252-8ffe-

693af2c3aa90 

 

Modelo 57 - Adicional de solidariedade sobre o 

setor bancário 

Foi publicada, no Diário da República n.º 154/2020, 

Série I de 2020-08-10, a Portaria n.º 191/2020 que 

aprova o modelo oficial do adicional de solidariedade 

sobre o setor bancário (declaração modelo 57), bem 

como as respetivas instruções de preenchimento. 

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

/dre/139918079/details/maximized 

 

Região Autónoma da Madeira - Orçamento 

Suplementar para 2020 

Foi publicado, no Diário da República n.º 154/2020, 

Série I de 2020-08-10, o Decreto Legislativo 

Regional n.º 12/2020/M que procede à primeira 

alteração do Decreto Legislativo Regional n.º 1-

A/2020/M, de 31 de janeiro, que aprova o 

Orçamento da Região Autónoma da Madeira para 

2020 - Orçamento Suplementar da Região 

Autónoma da Madeira para 2020 

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

/dre/139918084/details/maximized 

 

COVID 19 – Apresentação e troca de 

informações no domínio da fiscalidade 

Foi publicado, no Diário da República n.º 155/2020, 

Série I de 2020-08-11, o Decreto-Lei n.º 53/2020 

que transpõe a Diretiva (UE) 2020/876, no sentido 

de diferir prazos para a apresentação e troca de 

informações no domínio da fiscalidade devido à 

pandemia da doença COVID-19. 

https://dre.pt/application/file/a/140013615 

 

COVID 19 – IVA - Restituição 

Foi publicado, no Diário da República n.º 155/2020, 

Série I de 2020-08-11, o Decreto-Lei n.º 54/2020 

que aprova a restituição do montante equivalente ao 

imposto sobre o valor acrescentado relativo a 

diversas iniciativas. 

https://dre.pt/application/file/a/140013616 

 

Faturação - Código QR - Código único do 

documento (ATCUD),  

Foi publicada, no Diário da República n.º 157/2020, 

Série I de 2020-08-13, a Portaria n.º 195/2020 que 

http://www.seg-social.pt/documents/10152/16954868/FAQ+Incentivo+Ext+%C3%A0+Normaliza%C3%A7%C3%A3o+da+Ativ+Empresarial/3ca4df35-3361-4252-8ffe-693af2c3aa90
http://www.seg-social.pt/documents/10152/16954868/FAQ+Incentivo+Ext+%C3%A0+Normaliza%C3%A7%C3%A3o+da+Ativ+Empresarial/3ca4df35-3361-4252-8ffe-693af2c3aa90
http://www.seg-social.pt/documents/10152/16954868/FAQ+Incentivo+Ext+%C3%A0+Normaliza%C3%A7%C3%A3o+da+Ativ+Empresarial/3ca4df35-3361-4252-8ffe-693af2c3aa90
http://www.seg-social.pt/documents/10152/16954868/FAQ+Incentivo+Ext+%C3%A0+Normaliza%C3%A7%C3%A3o+da+Ativ+Empresarial/3ca4df35-3361-4252-8ffe-693af2c3aa90
http://www.seg-social.pt/documents/10152/16954868/FAQ+Incentivo+Ext+%C3%A0+Normaliza%C3%A7%C3%A3o+da+Ativ+Empresarial/3ca4df35-3361-4252-8ffe-693af2c3aa90
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/139918079/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/139918079/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/139918084/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/139918084/details/maximized
https://dre.pt/application/file/a/140013615
https://dre.pt/application/file/a/140013616
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regulamenta os requisitos de criação do código de 

barras bidimensional (código QR) e do código único 

do documento (ATCUD), a que se refere o n.º 3 do 

artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 28/2019, de 15 de 

fevereiro. 

https://dre.pt/application/file/a/140210458 

 

Região Autónoma dos Açores – Orçamento para 

2020 

Foi publicado, no Diário da República n.º 157/2020, 

Série I de 2020-08-13, o Decreto Legislativo 

Regional n.º 22/2020/A que procede à segunda 

alteração ao Orçamento da Região Autónoma dos 

Açores para o ano de 2020. 

https://dre.pt/application/file/a/140210459 

 

Limitação extraordinária dos pagamentos por 

conta em IRC 

Foi divulgada, no Portal das Finanças, uma 

informação referindo que a certificação das 

condições que justificam a limitação dos 1.º e 2.º 

pagamentos por conta, previstas no n.º 6 do art.º 12 

da Lei 27-A/2020, de 24 de julho, pode ser efetuada 

até à data de vencimento do 3.º pagamento por 

conta, em aplicação a disponibilizar para o efeito. 

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

Paginas/Limitacao_extraordinaria_pagamentos_cont

a.aspx 

 

COVID 19 - Declaração da situação de 

contingência e alerta 

Foi publicada, no Diário da República n.º 158/2020, 

1.º Suplemento, Série I de 2020-08-14, a Resolução 

do Conselho de Ministros n.º 63-A/2020 que 

prorroga a declaração da situação de contingência e 

alerta, no âmbito da pandemia da doença COVID-19. 

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

/dre/140346324/details/maximized?serie=I&day=2

020-08-14&date=2020-08-01 

 

PEES – Medidas excecionais e temporária 

Foi publicado, no Diário da República n.º 158/2020, 

2.º Suplemento, Série I de 2020-08-14, o Decreto-Lei 

n.º 58-A/2020 que clarifica as medidas excecionais e 

temporárias no âmbito do Programa de Estabilização 

Económica e Social. 

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

/dre/140431112/details/maximized?serie=I&day=2

020-08-14&date=2020-08-01 

 

COVID – Garantia pessoa do Estado – Apoio às 

empresas 

Foi publicado, no Diário da República n.º 159/2020, 

2.º Suplemento, Série II de 2020-08-17, o Despacho 

n.º 8 029-A/2020 que vem estabelecer a concessão 

de uma garantia pessoal do Estado ao Fundo de 

Contragarantia Mútuo, no âmbito do apoio às 

https://dre.pt/application/file/a/140210458
https://dre.pt/application/file/a/140210459
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/destaques/Paginas/Limitacao_extraordinaria_pagamentos_conta.aspx
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/destaques/Paginas/Limitacao_extraordinaria_pagamentos_conta.aspx
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/destaques/Paginas/Limitacao_extraordinaria_pagamentos_conta.aspx
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/140346324/details/maximized?serie=I&day=2020-08-14&date=2020-08-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/140346324/details/maximized?serie=I&day=2020-08-14&date=2020-08-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/140346324/details/maximized?serie=I&day=2020-08-14&date=2020-08-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/140431112/details/maximized?serie=I&day=2020-08-14&date=2020-08-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/140431112/details/maximized?serie=I&day=2020-08-14&date=2020-08-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/140431112/details/maximized?serie=I&day=2020-08-14&date=2020-08-01
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empresas nacionais decorrentes da pandemia da 

doença COVID-19. 

https://dre.pt/application/file/a/140541480 

 

UEFA Champions League 2019/2020 Finals – 

Regime Fiscal – COVID 19 - Isenção de IVA 

Foi publicada, no Diário da República n.º 160/2020, 

Série I de 2020-08-18, a Lei n.º 43/2020 que 

estabelece o regime fiscal temporário das entidades 

organizadoras da competição UEFA Champions 

League 2019/2020 Finals e prorroga a isenção de 

imposto sobre o valor acrescentado nas transmissões 

e aquisições intracomunitárias de bens necessários 

para o combate à pandemia da doença COVID-19, 

procedendo à primeira alteração à Lei n.º 13/2020, 

de 7 de maio. 

https://dre.pt/application/file/a/140431254 

 

Ativos por Impostos Diferidos – Relatório 

Foi divulgado, no Portal das Finanças, o Relatório do 

Regime Especial Aplicável aos Ativos por Impostos 

Diferidos - REAID - 2.º Semestre 2019. 

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

ontribuintes/Atualidade/Documents/Relatorio_REAI

D_2_semestre_2019_VF3.pdf 

 

 

 

IVA – Declaração mensal de julho 

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

330/2020-XXII SEAAF, de 13/08/2020 que 

determina uma dilação do prazo de entrega da 

declaração mensal de IVA de julho e do pagamento 

do respetivo imposto. 

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

_fiscal/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/Des

pacho_330_2020_XXII.pdf 

 

IVA - Prestações de serviços e vendas à distância 

de bens 

Foi publicada, no Diário da República n.º 164/2020, 

Série I de 2020-08-24, a Lei n.º 47/2020 que 

transpõe os artigos 2.º e 3.º da Diretiva (UE) 

2017/2455 do Conselho, de 5 de dezembro de 2017, 

e a Diretiva (UE) 2019/1995 do Conselho, de 21 de 

novembro de 2019, alterando o Código do IVA, o 

Regime do IVA nas Transações Intracomunitárias e 

legislação complementar relativa a este imposto, no 

âmbito do tratamento do comércio eletrónico. 

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

/dre/140950562/details/maximized 

 

IRS – Rendimentos produzidos em anos 

anteriores 

Foi publicada, no Diário da República n.º 164/2020, 

Série I de 2020-08-24, a Lei n.º 48/2020 que altera 

https://dre.pt/application/file/a/140541480
https://dre.pt/application/file/a/140431254
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/Grandes_Contribuintes/Atualidade/Documents/Relatorio_REAID_2_semestre_2019_VF3.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/Grandes_Contribuintes/Atualidade/Documents/Relatorio_REAID_2_semestre_2019_VF3.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/Grandes_Contribuintes/Atualidade/Documents/Relatorio_REAID_2_semestre_2019_VF3.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/Despacho_330_2020_XXII.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/Despacho_330_2020_XXII.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/Despacho_330_2020_XXII.pdf
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/140950562/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/140950562/details/maximized
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o Código do IRS e a Lei n.º 119/2019, de 18 de 

setembro. 

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

/dre/140950563/details/maximized 

 

Número de identificação IVA – Operações em 

cadeia – Vendas à consignação 

Foi publicada, no Diário da República n.º 164/2020, 

Série I de 2020-08-24, a Lei n.º 49/2020 que 

harmoniza e simplifica determinadas regras no 

sistema do imposto sobre o valor acrescentado no 

comércio intracomunitário, transpondo as Diretivas 

(UE) 2018/1910 do Conselho, de 4 de dezembro de 

2018, e 2019/475 do Conselho, de 18 de fevereiro 

de 2019, e alterando o Código do Imposto sobre o 

Valor Acrescentado, o Regime do IVA nas Transações 

Intracomunitárias e o Código dos Impostos Especiais 

de Consumo. 

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

/dre/140950564/details/maximized 

 

Sociedades cotadas - Direitos dos acionistas 

Foi publicada, no Diário da República n.º 165/2020, 

Série I de 2020-08-25, a Lei n.º 50/2020 que 

transpõe a Diretiva (UE) n.º 2017/828 do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 17 de maio de 2017, 

relativa a direitos dos acionistas de sociedades 

cotadas no que concerne ao seu envolvimento a 

longo prazo, altera o Código dos Valores Mobiliários, 

o Regime Geral dos Organismos de Investimento 

Coletivo e o Regime Geral das Instituições de Crédito 

e Sociedades Financeiras, e revoga a Lei n.º 28/2009, 

de 19 de junho. 

https://dre.pt/application/file/a/141084254 

 

IRC – Suspensão temporária do pagamento por 

conta 

Foi divulgado, no Portal das Finanças e publicado no 

Diário da República n.º 168/2020, Série II de 2020-

08-28 o Despacho n.º 338/2020-XXII do SEAAF, de 

24/08 (Despacho n.º 8 320/2020) que  regulamenta 

a suspensão temporária do pagamento por conta do 

imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas, 

nos termos do artigo 2.º da Lei n.º 29/2020, de 31 de 

julho. 

https://dre.pt/application/file/a/141362177 

 

Faturação - Código de barras bidimensional 

(código QR) 

Foi divulgado, no Portal das Finanças, um documento 

com as especificações técnicas relativas ao código de 

barras bidimensional (código QR) - artigo 5.º da 

Portaria n.º 195/2020, de 13/08. 

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

ibuinte/Novas_regras_faturacao/Documents/Especi

ficacoes_Tecnicas_Codigo_QR.pdf 

 

 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/140950563/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/140950563/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/140950564/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/140950564/details/maximized
https://dre.pt/application/file/a/141084254
https://dre.pt/application/file/a/141362177
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/apoio_contribuinte/Novas_regras_faturacao/Documents/Especificacoes_Tecnicas_Codigo_QR.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/apoio_contribuinte/Novas_regras_faturacao/Documents/Especificacoes_Tecnicas_Codigo_QR.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/apoio_contribuinte/Novas_regras_faturacao/Documents/Especificacoes_Tecnicas_Codigo_QR.pdf
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COVID 19 - Declaração da situação de 

contingência e alerta 

Foi publicada, no Diário da República n.º 168/2020, 

1º Suplemento, Série I de 2020-08-28, a Resolução 

do Conselho de Ministros n.º 68-A/2020 que 

prorroga a declaração da situação de contingência e 

alerta, no âmbito da pandemia da doença COVID-19. 

https://dre.pt/application/file/a/141469860 

 

Combate ao branqueamento de capitais  

Foi publicada, no Diário da República n.º 169/2020, 

Série I de 2020-08-31,  a Lei n.º 58/2020 que 

transpõe a Diretiva (UE) 2018/843 do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 30 de maio de 2018, que 

altera a Diretiva (UE) 2015/849 relativa à prevenção 

da utilização do sistema financeiro para efeitos de 

branqueamento de capitais ou de financiamento do 

terrorismo e a Diretiva (UE) 2018/1673 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de 

outubro de 2018, relativa ao combate ao 

branqueamento de capitais através do direito penal, 

alterando diversas leis. 

https://dre.pt/application/file/a/141468633 

 

Dupla tributação internacional – Modelos 21-

RFI e 24-RFI 

Foi publicado, no Diário da República n.º 169/2020, 

Série II de 2020-08-31, o Despacho n.º 8363/2020 

que aprova os modelos de formulários para efeitos 

de aplicação das convenções para evitar a dupla 

tributação internacional - mod. 21-RFI e mod. 24-

RFI. 

https://dre.pt/application/file/a/141378225 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://dre.pt/application/file/a/141469860
https://dre.pt/application/file/a/141468633
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7 

  

 

 
 

 

 

Instruções Administrativas 
 
 
 
 

Ofício 
Circulado nº 

Data Assunto 

15 786 31/07 Sistema das Decisões Aduaneiras (CDS) 

15 787 24/08 
Taxas de câmbio para a determinação do valor aduaneiro, a partir de 1 de 
setembro 

90 030 20/08 
Atribuição de número de identificação fiscal (NIF) a cidadãos de 
nacionalidade andorrana - representação fiscal 

 
 
 
 
 
 
 

Circular nº Data Assunto 

7 13/08 IFRS 16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
Vinc. 
N.º 

Assunto 

IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTADO 

05/08/2020 CIVA 
DL n.º 

28/2019, 
de 15/2 

17741 Faturas – Faturação em formato eletrónico. 

05/08/2020 CIVA 9 17821 

Enquadramento – Operações desenvolvidas por 
associação de direito privado, sem fins lucrativos, 
que reúne como associadas várias entidades, tendo 
como escopo o apoio e o financiamento à 
investigação e desenvolvimento da engenharia. 

05/08/2020 CIVA 18 17800 

Taxas - "Packs de Oferta", formado por um ou mais 
produtos em embalagem criada especificamente para 
o efeito, em caixa de madeira ou de embalagem de 
cartão. O processo de embalamento dos «Packs de 
Oferta» é assegurado pela própria requerente. 

05/08/2020 CIVA 18 17761 
Taxas - Produtos de higiene e desinfeção, como 
sejam, toalhetes impregnados para uso higiénico, 
Toalhitas impregnadas de uma solução desinfetante. 

05/08/2020 CIVA 19 17742 

Cedência de créditos - Empresa do Grupo celebrará 
um acordo de cedência de créditos, "transferência a 
título definitivo e sem direito de regresso". O Acordo 
terá por âmbito, somente, os créditos que resultarem 
das vendas e prestações de serviços efetuadas pela 
Requerente no âmbito da sua atividade operacional. 

05/08/2020 CIVA 9 17689 

Operações Imobiliárias - Locação precedida de obras 
de renovação e adaptação do imóvel para o exercício 
da atividade da Arrendatária, suportadas pelos 
intervenientes da operação, pelo que estamos 
perante a colocação passiva de um imóvel à 
disposição do locatário. 

05/08/2020 CIVA 
Lei nº 

13/2020, 
de 7/05 

17640 

Enquadramento – Operações, realizadas no âmbito 
da Lei nº 13/2020, de 7/5, tais como "gel 
desinfetante cutâneo" e transmissões e aquisições 
intracomunitárias de bens efetuadas no território 
nacional, durante o período compreendido entre 30 
de janeiro e 31 de julho de 2020. 
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05/08/2020 CIVA 18 17597 

Taxas - Serviços de assistência domiciliária a idosos, 
doentes e deficientes, independentemente de serem 
prestados, por trabalhadores independentes, ao 
utente final, ou a entidades públicas ou privadas, 
configuram operações com enquadramento na verba 
2.28 da Lista I anexa ao CIVA. 

05/08/2020 CIVA 2 17367 

Enquadramento - Artefactos/objetos de metais 
preciosos usados que perderam a sua identidade por 
terem sido inutilizados de forma irreparável (al. a) do 
Anexo E ao CIVA)- Artefactos/objetos de ouro 
usados, reutilizáveis no estado em que se encontram, 
... 

05/08/2020 CIVA 18 17135 

Taxas - A biomassa (florestal) triturada (e de estilha) 
nos moldes referidos, com recurso à utilização de 
máquinas específicas para o efeito, a sua transmissão 
deve ficar sujeita à taxa normal do imposto. 

05/08/2020 CIVA 18 16938 

Inversão do sujeito passivo – Madeira em 
estilha – Questiona-se se a regra de 
autoliquidação de IVA somente terá aplicação 
na pura transmissão da estilha, isto é, compra e 
venda de estilha em que o sujeito passivo não 
procedeu, ele próprio ou um terceiro, à 
transformação da madeira em estilha. 

05/08/2020 CIVA 2 16923 

Inversão do sujeito passivo - Atividade silvícola 
- Aquisição de madeira cortada, sujeita à 
operação de descasque e venda da mesma, 
aquisição de sobrantes para venda (biomassa 
não transformada) e transformação para venda, 
aquisição de biomassa já no estado 
transformado... 

05/08/2020 CIVA 3 16779 

Transmissão de bens – A operação relativa à 
transmissão de uma embarcação que integrou o 
conjunto do seu ativo fixo tangível conforme 
descrito, não se enquadra no n.º 4 do art. 3.º do 
CIVA. 

05/08/2020 CIVA 18 16767 Taxas - Atividade de Observação de Cetáceos. 


