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RESPONSÁVEIS FISCAIS SUBSIDIÁRIOS /
ENTIDADES INSOLVENTES /
PRESCRIÇÃO DAS DÍVIDAS FISCAIS

N

os termos previstos no artigo
100.º do Código da Insolvência
e da Recuperação de Empresas
(CIRE), “a sentença de
declaração da insolvência determina a
suspensão de todos os prazos de prescrição
e de caducidade oponíveis pelo devedor,
durante o decurso do processo”.
Face a esta disposição da lei, existiam
dúvidas se a regra nela estabelecida
se aplicava aos responsáveis fiscais
subsidiários das entidades em processo
de insolvência, nomeadamente os seus
administradores, diretores ou gerentes
(processos de reversão fiscal).
Recentemente, através do Acórdão n.º
557/2018, de 23 de outubro de 2018,
o Tribunal Constitucional, apreciou,
e declarou a inconstitucionalidade
orgânica, com força obrigatória geral
quanto ao facto de haver suspensão do
prazo prescricional das dívidas tributárias
imputáveis ao responsável subsidiário,
no âmbito de processo tributário. Deste
modo, quando sejam exigidas dívidas
tributárias a um “responsável subsidiário”,
este pode invocar a prescrição de tais
dívidas, independentemente da existência
de declaração de insolvência do devedor
principal anterior ao decurso do prazo
prescricional.
No que diz respeito a jurisprudência
fiscal comunitária, por decisão do
Tribunal de Justiça da União Europeia
de 22 de novembro de 2018 (C-575/17),
declarou-se que o imposto retido na fonte
sobre os dividendos pagos a empresas
não residentes que tenham prejuízos
constitui uma restrição injustificada à
livre circulação de capitais. Nesta medida,
abre-se uma oportunidade para que
as empresas portuguesas, que tenham

prejuízos e que lhes tenha sido feita
retenção na fonte em França, possam pedir
o reembolso desse imposto, incidente
sobre dividendos (e outros rendimentos).
Para mais informações, contacte o nosso
Departamento de Assessoria Fiscal.
No passado mês de novembro, a
Autoridade Tributária e Aduaneira publicou
diversas Informações Vinculativas em sede
de IVA, subordinadas a importantes temas
fiscais. Apresentamos um resumo destas
Informações.
No que diz respeito a obrigações fiscais
a cumprir em dezembro, lembramos que
os sujeitos passivos de IRS (categoria B),
deverão efetuar o último pagamento por
conta de 2018, até ao dia 20 de dezembro.
Quanto aos sujeitos passivos de IRC que
confirmem a necessidade de realizar
este pagamento antecipado de imposto,
deverão realizá-lo, até ao dia 17 de
dezembro. Para estes sujeitos passivos, que
em 2017, tenham tido um lucro tributável
superior as € 1 500 000, deverão efetuar
o terceiro pagamento adicional por conta,
também até ao dia 17 de dezembro.
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Legislação Publicada em Novembro 2018
Regime Jurídico dos Serviços
de Pagamento e da Moeda
Eletrónica

Garantias Financeiras
à Exportação e ao
Investimento

Resolução da Assembleia Legislativa
da Região Autónoma da Madeira n.º
30/2018/M, de 19 de novembro

Decreto-Lei n.º 91/2018, de 12 de novembro

Decreto-Lei n.º 94/2018, de 14 de novembro

Aprova o novo Regime Jurídico dos Serviços de
Pagamento e da Moeda Eletrónica, transpondo
a Diretiva (UE) 2015/2366.

Cria o Conselho de Garantias Financeiras à
Exportação e ao Investimento.

Portaria n.º 303/2018, de 26 de novembro

Apresenta à Assembleia da República a proposta
de lei que procede à primeira alteração à Lei
n.º 49/2011, de 7 de setembro, que aprovou
uma sobretaxa extraordinária sobre os
rendimentos sujeitos a IRS auferidos no ano de
2011, alterando o Código do Imposto sobre o
Rendimento das Pessoas Singulares, aprovado
pelo Decreto-Lei n.º 442-A/88, de 30 de
novembro.

Procede à alteração de várias portarias do
Programa de Desenvolvimento Rural do
Continente 2020 (PDR2020).

Resolução da Assembleia Legislativa
da Região Autónoma da Madeira n.º
31/2018/M, de 20 de novembro

Informação Empresarial
Simplificada
Decreto-Lei n.º 87/2018, de 31 de outubro
Simplifica o preenchimento dos anexos A e I da
Informação Empresarial Simplificada.

Fundos europeus
Decreto-Lei n.º 88/2018, de 6 de novembro
Revê as condições de elegibilidade dos
pagamentos em numerário em candidaturas aos
fundos europeus estruturais e de investimento.

Marinha mercante
Decreto-Lei n.º 92/2018, de 13 de novembro
Institui um regime especial de determinação
da matéria coletável com base na tonelagem
dos navios e embarcações, um regime fiscal
e contributivo aplicável aos tripulantes e um
registo de navios e embarcações simplificado.

Imposto sobre os produtos
petrolíferos e energéticos
Portaria n.º 301-A/2018, de 23 de novembro
Fixa o valor das taxas unitárias do imposto sobre
os produtos petrolíferos e energéticos (ISP).

Empresas prestadoras de
serviço público
Resolução do Conselho de Ministros
n.º 150/2018, de 19 de novembro
Aprova, para o corrente ano, a atribuição de
indemnizações compensatórias às empresas
prestadoras de serviço público.

Programa de
Desenvolvimento Rural do
Continente 2020 (PDR2020)

Regiões Autónomas
Decreto Legislativo Regional n.º
14/2018/A, de 9 de novembro
Aprova o quadro plurianual de programação
orçamental para o período de 2019 a 2022.

Resolução da Assembleia Legislativa
da Região Autónoma da Madeira n.º
29/2018/M, de 19 de novembro
Apresenta à Assembleia da República a
proposta de lei que procede à alteração do
Decreto-Lei n.º 394-B/84, de 26 de dezembro,
na sua redação atual, que aprovou o Código do
Imposto sobre o Valor Acrescentado.

Resolução da Assembleia Legislativa
da Região Autónoma da Madeira n.º
32/2018/M, de 20 de novembro
Apresenta à Assembleia da República a
proposta de lei que procede à alteração do
Decreto-Lei n.º 442-B/88, de 30 de novembro,
na sua redação atual, que aprova o Código
do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas
Coletivas, e ao Decreto-Lei n.º 413/98, de 31 de
dezembro, na sua redação atual, que aprovou
o regime complementar do Procedimento de
Inspeção Tributária e Aduaneira.

Apresenta à Assembleia da República a
proposta de lei que procede à alteração do
Decreto-Lei n.º 73/2010, de 21 de junho, na
sua redação atual, que aprovou o Código dos
Impostos Especiais de Consumo.

Resolução da Assembleia Legislativa
da Região Autónoma da Madeira n.º
34/2018/M, de 26 de novembro
Apresenta à Assembleia da República a
proposta de lei que a alteração ao Código do
Imposto sobre o Valor Acrescentado (CIVA), e
repõe a eletricidade na Lista I - Bens e Serviços
sujeitos à taxa reduzida do CIVA.

Resolução da Assembleia Legislativa
da Região Autónoma da Madeira n.º
35/2018/M, de 26 de novembro
Recomenda ao Governo da República a
promoção de mecanismo efetivo de controlo de
entrega a validação do anexo C da declaração
modelo 22 - Declaração de Rendimentos de
Pessoas Coletivas.
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Jurisprudência Jurisprudência
Comunitária (Fiscal)
Código da Insolvência e da
Recuperação de Empresas

Imposto sobre o valor
acrescentado

Acórdão do Tribunal
Constitucional n.º 557/2018,
publicado no DR n.º 219/2018, Série
I de 14 de novembro

Acórdão do TJUE, Processo C
495/17, 9 de novembro de 2018 –
Cartrans Spedition

Declara a inconstitucionalidade, com força
obrigatória geral, da norma do artigo 100.º
do Código da Insolvência e da Recuperação
de Empresas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º
53/2004, de 18 de março, interpretada no
sentido de que a declaração de insolvência
aí prevista suspende o prazo prescricional
das dívidas tributárias imputáveis ao
responsável subsidiário no âmbito do
processo tributário.

Operações de transporte rodoviário
diretamente ligadas à exportação de bens –
Prestações efetuadas por intermediários que
intervêm nessas operações – Regime de prova
relativo à exportação dos bens – Declaração
aduaneira – Caderneta TIR.

Acórdão do TJUE, Processo C 648/16,
21 de novembro de 2018 – Fontana
Liquidação adicional – Método indiciário
de avaliação do valor tributável – Direito à
dedução do IVA – Presunção – Princípios da
neutralidade e da proporcionalidade – Lei
nacional que baseia o cálculo do IVA no volume
de negócios presumido.

Acórdão do TJUE, Processo C
664/16, 21 de novembro de 2018 –
Vădan
Âmbito do direito a dedução — Inexistência de
faturas — Recurso a peritagem judicial — Ónus
da prova do direito a dedução — Princípios da
neutralidade fiscal e da proporcionalidade.

Acórdão do TJUE, Processo C
295/17, 22 de novembro de 2018 MEO – Serviços de Comunicações e
Multimédia
Âmbito de aplicação — Operações tributáveis
— Prestação a título oneroso — Distinção entre
danos não tributáveis e prestações de serviços
tributáveis efetuadas mediante o pagamento
de uma “indemnização”»

Obrigações Fiscais e Parafiscais
Dezembro 2018

Dia 10

IVA - Regime normal mensal

IRS/SEGURANÇA SOCIAL

Entrega das declarações relativas às operações
efetuadas no mês de outubro de 2018, no
exercício das respetivas atividades para os sujeitos
passivos enquadrados neste regime.

Entrega da Declaração Mensal de Remunerações,
por transmissão eletrónica de dados, pelas
entidades devedoras de rendimentos do
trabalho dependente sujeitos a IRS, ainda que
dele isentos, bem como os que se encontrem
excluídos de tributação, nos termos dos artigos
2.º e 12.º do Código do IRS, para comunicação
daqueles rendimentos e respetivas retenções de
imposto, das deduções efetuadas relativamente
a contribuições obrigatórias para regimes de
proteção social e subsistemas legais de saúde e a
quotizações sindicais, relativas ao mês anterior.

Dia 17
IRS / IMT - Declaração Modelo 11
Entrega da Declaração Modelo 11, por
transmissão eletrónica de dados, pelos notários
e outros funcionários ou entidades que
desempenhem funções notariais, bem como as
entidades ou profissionais com competência para
autenticar documentos particulares que titulem
atos ou contratos sujeitos a registo predial,
ou que intervenham em operações previstas

nas alíneas b), f) e g do n.º 1 do artigo 10.º, das
relações dos atos praticados no mês anterior,
suscetíveis de produzir rendimentos.

IRC - Terceiro pagamento por
conta
Devido por entidades residentes que exercem, a
título principal, atividade de natureza comercial,
industrial ou agrícola e por não residentes
com estabelecimento estável, com período de
tributação coincidente com o ano civil.

IRC - Terceiro pagamento
adicional por conta da derrama
estadual
Devido por entidades residentes que exercem, a
título principal, atividade de natureza comercial,
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Informações Vinculativas
Em novembro, a Autoridade Tributária e Aduaneira, disponibilizou as seguintes Informações Vinculativas:
Link
> Link
> Link
> Link
> Link
> Link
> Link
> Link
> Link
> Link
> Link
> Link
> Link
> Link
> Link
> Link
> Link
> Link
> Link
> Link

Dip. Art. Vinc.
Assunto
n.º
2018-11-13 CIVA 021
14455 Direito à dedução – Exclusão do direito à dedução – Aquisição de um piano
– O direito à indemnização, em resultado dos trabalhos a menos serem inferiores ao preço
2018-11-13 CIVA 001
14445 Indemnizações
contratual, tem a natureza remuneratória caso tenha subjacente uma prestação de serviços sujeita a IVA.
- Faturação emitida em nome dos respetivos utilizadores dos serviços prestados, ainda que sejam
2018-11-13 CIVA 036
14404 Faturas
terceiros que realizam o pagamento total ou parcial dos mesmos.
do sujeito passivo – A reparação dos ascensores, considerando o caso vertido nesta informação, não
2018-11-13 CIVA 001
14381 Inversão
se enquadra no contexto da inversão do sujeito passivo.
- Alojamento a estudantes, que inclui o alojamento propriamente dito e serviços indissociáveis do
2018-11-13 CIVA Lista I 14369 Taxas
mesmo.
- Abate, remoção de cepos e poda de árvores e arbustos - Limpeza de vegetação espontânea em
2018-11-13 CIVA 018
14312 Taxas
espaços e vias públicas.
- Substratos de cultivo e argilosos - “terra vegetal, em sacos para colocar em vasos de plantação de
2018-11-13 CIVA 018
14267 Taxas
árvores ornamentais e de fruto.”
Taxas – Inversão do sujeito passivo - Prestações de serviços realizadas no âmbito das atividades de produção
2018-11-13 CIVA 018
14249 agrícola…. Operações de limpeza e preparação de terreno agrícola com rede de tubos de drenagem,
configuram prestações de serviços de construção civil.
- “pães com chouriço, atum, farinheira, salsicha e bolonhesa”, produzido e vendido principalmente em
2018-11-13 CIVA 018
14229 Taxas
feiras e festivais pelo país inteiro
– Exportação - Vendas de bens efetuadas por um fornecedor a um exportador, entidades nacionais,
2018-11-13 CIVA 014
14210 Isenções
expedidos ou transportados no mesmo estado para fora da União Europeia.
- Projeto de interesse cultural - Artista plástico, com atelier e espaço de exposição aberto ao público 2018-11-13 CIVA 018
14201 Taxas
Bilheteira cobrada aos visitantes – Venda de obras de arte e de merchandising.
– Fatura elaborada pelo adquirente - Aceitação dos intervenientes na operação e
2018-11-13 CIVA 036
14178 Autofacturação
devidamente previsto no acordo prévio.
– Organização de um evento - Realização, em Portugal, de um encontro de automóveis de
2018-11-13 CIVA 001
14165 Enquadramento
marca específica.
– Escrituração – Comunicação - Lavandaria - Prestação de serviços de lavagem e secagem de roupa
2018-11-13 CIVA 029
14163 Faturas
através de máquinas automáticas
Enquadramento – Prestações de serviço realizadas por associação desportiva, sem fins lucrativos, com
2018-11-13 CIVA 009
14136 o objetivo da prática e divulgação do Golfe e de outras atividades desportivas, culturais e recreativas
relacionadas com a prática do Golfe.
– Rede de franchising de formação - Atividade estabelecida entre franchisada e franchisadora 2018-11-13 CIVA 009
14054 Formação
Certificação da DGERT
- Disponibilização de contentores para recolha de resíduos - Prestação de serviços de aluguer de
2018-11-13 CIVA 001
14002 Taxas
contentores, ainda que se destinem ao armazenamento de resíduos ou a acondicionamento para recolha.
- Faturação de álbuns fotográficos a cliente de país terceiro, sendo que os mesmos podem
2018-11-13 CIVA 018
13892 Enquadramento
ser enviados quer para Portugal, quer para qualquer outro país do mundo.
Indemnizações - Indemnização paga em virtude da rescisão de um contrato de locação dum imóvel –
2018-11-13 CIVA 001
13822 Pagamento a efetuar pelo senhorio ou um terceiro, no caso, adquirente da propriedade imobiliária que inclui
aquela parcela.
DISP. EM

obrigações fiscais e parafiscais (continuação)
Dezembro 2018

industrial ou agrícola e por não residentes com
estabelecimento estável que tenham no ano
anterior um lucro tributável superior a €1 500
000 com período de tributação coincidente com
o ano civil.

Dia 20
IRS / IRC / IS
Pagamento das Retenções na Fonte de IRS/IRC e
Imposto do Selo, apuradas no mês anterior.

IVA - Declaração Recapitulativa
Entrega da Declaração Recapitulativa por
transmissão eletrónica de dados, pelos sujeitos
passivos do regime normal mensal que tenham
efetuado transmissões intracomunitárias

de bens e/ou prestações de serviços noutros
Estados Membros, no mês anterior, quando tais
operações sejam aí localizadas nos termos do
artigo 6º do CIVA, e para os sujeitos passivos
do regime normal trimestral quando o total das
transmissões intracomunitárias de bens a incluir
na declaração tenha no trimestre em curso
(ou em qualquer mês do trimestre) excedido o
montante de € 50.000.
Entrega da Declaração Recapitulativa por
transmissão eletrónica de dados, pelos sujeitos
passivos isentos ao abrigo do artigo 53º que
tenham efetuado prestações de serviços noutros
Estados Membros, no mês anterior, quando tais
operações sejam aí localizadas nos termos do
artigo 6º do CIVA.

IVA – Comunicação das faturas
Comunicação por transmissão eletrónica de
dados dos elementos das faturas emitidas no mês
anterior pelas pessoas singulares ou coletivas
que tenham sede, estabelecimento, estável ou
domicílio fiscal em território português e que aqui
pratiquem operações sujeitas a IVA.

SEGURANÇA SOCIAL
Pagamento das contribuições que se mostrem
devidas, com referência ao mês anterior.

FUNDOS DE COMPENSAÇÃO
Efetuar as entregas que se mostrem devidas ao
Fundo de Compensação do Trabalho (FCT), que
se encontram a pagamento entre o dia 10 e o dia
20 de cada mês, por referência ao vencimento e
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informações vinculativas
Link

DISP. EM

Dip. Art. Vinc.
n.º

Assunto

– “software” de faturação, por intermédio do qual se emitem faturas de reparação de sinistros
13711 Faturas
automóveis, que assenta na faturação à seguradora do valor que lhe cabe indemnizar.
- Perdizes selvagens abatidas através da caça - Perdizes criadas em aviário e abatidas e tratadas como
CIVA 018
13582 Taxas
aves de capoeira
CIVA 006
13318 RBC – DT – A emissão do documento de transporte é da responsabilidade do remetente dos bens
CIVA 006
13195 RBC – DT – A quem incumbe a emissão e comunicação do DT – DT global – Folhas de Obra
– Bens Imóveis - Sublocação imobiliária, entre dois sujeitos passivos de IVA, com pagamento,
CIVA 029
12124 Arrendamento
por parte da sublocatária, da renda e despesas de condomínio, de forma individualizada.
- Transmissão de refeições prontas a consumir, com serviço de entrega ao domicílio, que debita ao
CIVA 018
14072 Taxas
cliente conjuntamente com a refeição
Localização de operações – Produção e montagem de caixilharia de alumínio, com ou sem montagem,
CIVA 006
13873 destinada ao mercado nacional e comunitário,– Aquisição de madeira, destinada ao mercado comunitário
onde pode, ou não, ser aplicada em imóveis.
CIVA 018
14134 Taxas - Bolachas sem glúten
CIVA 018
14236 Taxas - Serviço de limpeza de contentores, que se traduz na higienização e desinfeção dos mesmos.
- Equipamentos elevatórios, destinados a moradias ou prédios pequenos, para utilização de clientes
CIVA 018
14219 Taxas
com mobilidade reduzida ou que tenham deficiência superior a 60%.
– Comercialização de caracol (molusco) temperado, cozido, congelado e embalado em “baldes” de um
CIVA 018
14129 Taxas
quilo.
Valor tributável – Licenciamentos emitidos e pagos a organismos públicos – O montante pago pelo
CIVA 016
14025 licenciamento, que o prestador de serviços do espetáculo de pirotecnia designa na fatura emitida, é
integrado no valor tributável da operação.
Taxas - Plataforma elevatória para utilização de pessoas com dificuldades motoras, permitindo a deslocação
CIVA 018
14024 fácil e relativamente rápida entre pisos.
– Aquisições intracomunitárias de bens – Transferência de bens da empresa mãe, sita em Espanha,
CIVA 001
13999 AICB’s
para a sucursal em Portugal, de forma a prosseguir com o seu objeto social.
de operações – Transporte de bens - Serviços de transportes de mercadorias entre países da
CIVA 006
13874 Localização
Europa comunitária e de países comunitários para países extracomunitários
CIVA 018
13368 Taxas - “Saquetas de fruta com polpa e sumo de fruta”
CIVA 004 13783 RBC – Documento de transporte – Documento próprio, «folha de obra» - Comunicação das tipografias
CIVA 018
13657 Taxas - “farinha de coco” e “chips de coco”
CIVA 018
13416 Taxas - “ bebida à base de soro lácteo “- nas versões natural e aromatizada.
CIVA 018
13316 Taxas – Importações – “Planta Medicinal e Aromática Cavalinha (Equiisetum Arvense)”
CIVA 018
13268 Taxas – A aplicar aos serviços de corte/abate e rechega de madeiras.
Taxas – Teclados, controladores e sintetizadores e pianos elétricos (teclados semelhantes a pianos), flautas
CIVA Lista II 13264 digitais e Caixas de Ritmos - Monitores de estúdio e Software de produção musical - Interfaces Áudio –
Microfones - Pedais de efeitos.
Taxas - Sangria Frutos Vermelhos Sangria de base vínica, com adição de aroma de frutos vermelhos e
CIVA 018
13256 gaseificada - Vinho Verde ….., com denominação de origem (Vinho Verde D.O.C.), inserido na categoria
Doce
CIVA 018
13139 Taxas - Aluguer de instrumentos musicais

> Link 2018-11-13 CIVA 029
> Link 2018-11-13
> Link 2018-11-13
> Link 2018-11-13
> Link 2018-11-13
> Link 2018-11-06
> Link 2018-11-06
> Link 2018-11-05
> Link 2018-11-05
> Link 2018-11-05
> Link 2018-11-05
2018-11-05
> Link 2018-11-05
> Link 2018-11-05
> Link 2018-11-05
> Link
> Link
> Link
> Link
> Link
> Link

2018-11-05
2018-11-05
2018-11-05
2018-11-05
2018-11-05
2018-11-05
2018-11-05

> Link 2018-11-05
> Link 2018-11-05

obrigações fiscais e parafiscais (continuação)
Dezembro 2018

diuturnidades dos trabalhadores relativos ao mês
anterior.
O pagamento das entregas devidas pela entidade
empregadora é efetuado em 2 passos distintos:
–– Através do site www.fundoscompensação.pt, a
entidade empregadora valida o valor a entregar
ao FCT, validação que determina a emissão
de um documento de pagamento contendo
uma referência multibanco cujo valor engloba
a parcela correspondente ao FCT e a parcela
correspondente ao Fundo de Garantia de
Compensação do Trabalho (FGCT).
–– A liquidação desse documento de pagamento
pode ser efetuada em qualquer caixa ATM
(pagamento de serviços / compras) ou via
Internet, por homebanking.

Declaração Modelo 27
Apuramento da contribuição extraordinária sobre
o setor energético a que se refere o n.º 2 do artigo
7.º do RCESE.

IRS
Terceiro pagamento por conta de titulares de
rendimentos da categoria B.

Dia 31
IRS/IRC - Modelo 30
Declaração de rendimentos pagos ou colocados à
disposição de sujeitos passivos não residentes em
outubro de 2018.

A declaração Modelo 30 refere-se a rendimentos
que se considerem obtidos em território
português, pagos ou colocados à disposição
de sujeitos passivos não residentes e deve ser
entregue, através de transmissão eletrónica
de dados, pelas entidades devedoras desses
rendimentos, até ao final do segundo mês
seguinte àquele em que ocorre o facto tributário.

IUC
Data limite do pagamento do Imposto Único de
Circulação - IUC, relativo a veículos à data do
aniversário da matrícula que ocorra no presente
mês. As pessoas singulares poderão solicitar a
liquidação em qualquer Serviço de Finanças.
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Resoluções
Administrativas
IVA - Lista das moedas de
ouro
Ofício Circulado N.º: 30205, de
19 de novembro

Taxas de câmbio para a
determinação do valor
aduaneiro a partir de 1
de dezembro
Ofício-circulado n.º
15680/2018, de 23 de novembro

Trânsito Comunitário/
Comum Lista dos
Organismos
Autorizados a Emitir
Títulos de Garantia
Isolada (ref.ª Ofíciocirculado n.º 15504/2016)
Ofício-circulado n.º
15682/2018, de 29 de novembro

Outros Assuntos
Legislação Comunitária
Atividade de seguros e resseguros
Regulamento de Execução (UE)
2018/1699 da Comissão, de 9 de
novembro de 2018
Estabelece as informações técnicas para o
cálculo das provisões técnicas e dos fundos
próprios de base para efeitos de relato com
uma data de referência compreendida entre
30 de setembro de 2018 e 30 de dezembro
de 2018, em conformidade com a Diretiva
2009/138/CE do Parlamento Europeu e do
Conselho relativa ao acesso à atividade de
seguros e resseguros e ao seu exercício.

Taxas de IVA
Diretiva (UE) 2018/1713 do Conselho, de
6 de novembro de 2018
Altera a Diretiva 2006/112/CE no que se refere
às taxas do imposto sobre o valor acrescentado
aplicadas aos livros, aos jornais e às publicações
periódicas.

Fiscalidade
França – Dividendos – retenção na fonte

Disponível pré-preenchimento da
declaração periódica de IVA
Encontra-se disponível a partir do início do
mês de novembro a opção de utilização de
valores pré-preenchidos em alguns campos
da declaração periódica (DP) de IVA, a um
conjunto de sujeitos passivos.

Apresentação da medida «IVA
Automático»
O IVA Automático deverá ficar disponível ainda
no primeiro semestre de 2019.

AEOI - DAC4/CbC (Country-by-Country
Reporting)
Será brevemente disponibilizada a possibilidade
de submissão da declaração financeira e fiscal
por país, correspondente à modelo 55, através
do preenchimento de um formulário.

Comunicados do Conselho de Ministros
8 de novembro de 2018
Foi aprovada proposta de lei que reforça a
proteção dos depósitos bancários em caso de
resolução ou insolvência de um banco.

15 de novembro de 2018

Através de decisão proferida pelo Tribunal de
Justiça da União Europeia (TJUE)
Segurança Social - Trabalhadores independentes
- Manutenção da base de incidência contributiva
fixada em outubro de 2017

Aprovou um pacote de diplomas no âmbito do
processo de transferências para as autarquias
locais e para as entidades intermunicipais,
previstas na Lei-Quadro da Descentralização.

Em 2018, decorrente das alterações
introduzidas ao regime contributivo dos
trabalhadores independentes, o Instituto da
Segurança Social, não vai determinar novo
rendimento relevante aos trabalhadores
independentes, nem efetuar reposicionamento
no escalão de remuneração.

Banco de Portugal
Estatísticas
Quer saber como estão as empresas
portuguesas? Consulte online os novos
quadros do setor
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Normalização
Contabílistica
BDO – PUBLICAÇÕES IFRS
No sítio da BDO Global, na área dos serviços de auditoria - IFRS, estão disponíveis para consulta
e download várias publicações sobre financial reporting (normas contabilísticas/relato financeiro),
incluindo publicações sobre IFRS e US GAAP e cartas de comentários da BDO sobre estas temáticas.

INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING BULLETINS (IFR BULLETINS)
A BDO emitiu recentemente um novo IFR Bulletin intitulado “DEFERRAL OF EFFECTIVE DATE FOR
IFRS 17 INSURANCE CONTRACTS”.
A IFRS 17 foi emitida em maio de 2017 com data de aplicação efetiva para os períodos anuais
iniciados em ou após 1 de janeiro de 2021. Para as empresas de seguros que cumpram determinados
critérios específicos, foi também atribuída a opção de diferir a data de aplicação da IFRS 9
Instrumentos Financeiros para esta coincidir com a aplicação da IFRS 17.
Após a emissão da IFRS 17, os stakeholders manifestaram preocupações acerca de determinados
aspetos da Norma, incluindo o custo e complexidade de implementação de algumas matérias desta
nova Norma.
Recentemente, o International Accounting Standards Board (IASB) começou a trabalhar para
determinar que ajustamentos deveriam ser efetuados à IFRS 17.

Feiras
Nacionais
FIL
Feira Internacional de Lisboa
1 Dezembro 2018 a 6 Janeiro 2019
DIVERLANDIA

5 a 9 de dezembro 2018
NATALIS – Natal é na FIL

7 a 9 dezembro 2018
FEIRA OUTLET

EXPONOR
Feira Internacional do Porto
8 dezembro 2018
RE:MAQ 2018 - Leilão/Exposição de
Máquinas Usadas para a Indústria

11 a 13 de Janeiro 2019

Em 14 de novembro de 2018, o IASB aprovou propor o diferimento por um ano, para 2022, a data
de aplicação efetiva da IFRS 17, a nova Norma aplicável aos contratos de seguros.

EXPONOIVOS 2019 - Feira de Serviços e
Preparativos para o Casamento

O IASB decidiu também propor a extensão do prazo, para 2022, da isenção temporária da aplicação
da Norma dos Instrumentos financeiros às empresas de seguros, de forma a que a IFRS 17 e a IFRS 9
possam ser aplicadas em simultâneo.

12 a 13 de Janeiro de 2019

Esta proposta de diferimento do prazo de aplicação tem como objetivo proporcionar aos
preparadores o tempo necessário para incorporarem quaisquer revisões que o IASB decida
incorporar na IFRS 17.

12 a 13 de Janeiro 2019

Esta proposta de diferimento está ainda sujeita a consulta pública antes de entrar efetivamente em
vigor.

CMVM - COMISSÃO DO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Em 12 de novembro de 2018, a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) publicou o
Regulamento n.º 7/2018 relativo aos deveres de informação onde, entre outras matérias, confere
aos emitentes que continuem a divulgar informação financeira trimestral a possibilidade de
optarem por utilizar os elementos mínimos previstos na IAS 34 ou, em alternativa, um regime
simplificado, constante do anexo ao referido Regulamento. Uma vez tomada a opção por um dos
referidos modos de apresentação de informação financeira trimestral, os emitentes ficam em
consequência, temporalmente vinculados a esse modo de apresentação da informação, apenas
podendo mudar de normativo decorridos que sejam dois anos desde a primeira publicação.

EXPOZOO 2019 - 13ª Exposição do Mundo
Animal
EXPOSIÇÃO CANINA 2019 - Exposição
Canina Internacional do Norte

25 a 27 de Janeiro de 2019
OUTDOOR 2019 - Desporto, Aventura e
Hotelaria de Ar Livre
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Notícias BDO
Seminário Inovações Fiscais 2019

Celebração Olímpica 2018

BDO vai realizar, no próximo dia 12 de dezembro, no Funchal,
e em colaboração com a ACIF, nova apresentação deste
seminário, relativo às principais alterações fiscais previstas no
Orçamento do Estado para 2019.

o passado dia 16 de novembro, a Celebração Olímpica
distinguiu Sameiro Araújo com a Ordem Olímpica Nacional;
Inês Henriques e Fernando Pimenta com a Medalha de Excelência
Desportiva; Fernando Costa Matos com a Medalha de Mérito;
José Ramalho com o Prémio Ética Desportiva; Patrícia Sampaio
e Alexandre Montez com o Prémio Juventude; e a Santa Casa da
Misericórdia de Lisboa com o Prémio Prestígio COP. O momento
foi de celebração do desporto português, com a reunião da família
olímpica, e jantar no espaço no SUD Lisboa Hall, local de eleição
junto ao Tejo. A BDO, auditora do Comité Olímpico de Portugal,
foi convidada e esteve representada pelo Manager Pedro Silva
Neves e pelo Partner João Melo Oliveira.

A

Para além deste tema, serão igualmente tratadas as regularizações
de IVA e as alterações ao regime de Segurança Social os
trabalhadores independentes. Saiba mais em: > www.acif-ccim.pt

ISEG Career Forum 2018

R

ealizou-se no dia 28 de novembro, a edição anual deste
evento organizado pelo Instituto Superior de Economia e
Gestão (ISEG). A BDO dispôs de um stand no espaço destinado à
exposição, no qual manteve uma representação durante todo o
período da sua realização.

N

Admissão de colaboradores

F

oram recentemente admitidos para os nossos diversos
Departamentos, os seguintes colaboradores:

–– António Jorge Pinto, Licenciado em Computer Science pela
University of Liverpool e mestre em Sistemas de Informação
pela Universidade Europeia, e João Marques Miguens, Licenciado
em Engenharia Informática e de Computadores pelo Instituto
Superior Técnico de Lisboa, ambos para o Departamento de IS
Audit;
–– Tânia Ferreira Marques, Licenciada e Mestre em Gestão pela
Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra e João
Ribeiro Justo, Licenciado em Gestão pelo Instituto Superior de
Contabilidade e Administração de Lisboa (ISCAL), ambos para o
Departamento de Consultoria Empresarial (DCE);
–– Sónia Arouca Costa, Licenciada e Mestre em Contabilidade
e Administração pelo Instituto Superior de Contabilidade e
Administração do Porto, para o Departamento de Assessoria
Contabilística do Porto
–– Sónia Magriço Gomes, Licenciada em Contabilidade, Fiscalidade
e Auditoria pela Universidade Lusófona de Humanidades e
Tecnologias de Lisboa para o Departamento de Consultoria
Fiscal (TAX1).

CONTACTOS
Obtenha mais informações em tax@bdo.pt ou
Lisboa +351 217 990 420,
Porto +351 226 166 140,
Faro +351 289 880 820,
Funchal +351 291 213 370.
www.bdo.pt

A BDO & Associados, SROC, Lda., BDO Consulting, Lda. e a BDO Outsourcing, Serviços de
Contabilidade e Organização, Lda., sociedades por quotas registadas em Portugal, são membros
da BDO International Limited, sociedade inglesa limitada por garantia, e fazem parte da rede
internacional BDO de firmas independentes.
BDO é a marca da rede internacional BDO e para cada uma das Firmas Membro BDO.

