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IVA – FATURAS
DOCUMENTOS FISCALMENTE RELEVANTES

D

a legislação publicada em fevereiro, destacamos o Decreto – Lei 28/2019, de
15 de fevereiro, que regula as obrigações relativas ao processamento de faturas
e outros documentos fiscalmente relevantes e também as obrigações de
conservação de livros, registos e respetivos documentos de suporte (Pág. 2).

A Autoridade Tributária e Aduaneira já disponibilizou no seu Portal informação relevante
sobre este tema.
De referir ainda que, mais recentemente foi emitido um Despacho por parte do Secretário
de Estado dos Assuntos Fiscais, a clarificar o assunto e a prorrogar alguns dos prazos para
dar cumprimento às obrigações previstas naquele diploma (Pág. 10).
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No capítulo das Resoluções Administrativas, destacamos a publicação, em fevereiro, por
parte da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) do Regime fiscal aplicável a ex-residentes,
que transcrevemos neste Boletim BDO (Pág. 5).

Obrigações Fiscais e Parafiscais

Salientamos ainda a divulgação, pela AT, das taxas de derrama incidentes sobre o lucro
tributável do período fiscal de 2018: Ofício-circulado n.º 20 205/2019, de 12 de fevereiro.

Resoluções Administrativas

No que a Informações Vinculativas diz respeito, apresentamos nesta edição do Boletim
BDO, um resumo das que foram recentemente emitidas pela AT, relativas aos diversos
impostos.

Informações Vinculativas

Por considerarmos o assunto relevante, transcrevemos a relativa ao tema das Aquisições
Intracomunitárias de Bens (Pág. 6).

Normalização Contabilística

No que diz respeito ao cumprimento de obrigações declarativas e de pagamento de
impostos, lembramos aos sujeitos passivos de IRC, que deverão verificar a sua sujeição à
obrigação de efetuar o Pagamento Especial por Conta relativo a 2019.

Outros Assuntos

Caso a sujeição se verifique, o pagamento deverá ser efetuado até ao final do mês de
março.
Salientamos também que já está disponível desde 1 de março a entrega da declaração
modelo 22 de IRC para o período de 2018, para os contribuintes com período de
tributação igual ao ano civil, cujo prazo termina no dia 31 de maio.
Quanto ao cumprimento da obrigação declarativa de IRS – entrega da declaração
anual de rendimentos (modelo 3), que vai decorrer de 1 de abril a 30 de junho), para os
rendimentos de 2018, a AT já disponibilizou no Portal das Finanças diversa informação
relevante, nomeadamente quanto a deduções, benefícios fiscais e taxas, a dispensa de
entrega e declaração automática de rendimentos.

Notícias BDO
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Legislação Publicada em Fevereiro 2019
IVA – Faturas
Decreto-Lei n.º 28/2019, de 15 de fevereiro
Procede à regulamentação das obrigações
relativas ao processamento de faturas e outros
documentos fiscalmente relevantes bem
como das obrigações de conservação de livros,
registos e respetivos documentos de suporte
que recaem sobre os sujeitos passivos de IVA.

Convenção para evitar a dupla
tributação Portugal – Angola
Decreto do Presidente da República
n.º 13/2019, de 14 de fevereiro
Ratifica a Convenção entre a República
Portuguesa e a República de Angola para
Eliminar a Dupla Tributação em Matéria de
Impostos sobre o Rendimento e Prevenir a
Fraude e a Evasão Fiscal, assinada em Luanda,
em 18 de setembro de 2018.

Resolução da Assembleia da República
n.º 23/2019, de 14 de fevereiro
Aprova a Convenção entre a República
Portuguesa e a República de Angola para
Eliminar a Dupla Tributação em Matéria de
Impostos sobre o Rendimento e Prevenir a
Fraude e a Evasão Fiscal, assinada em Luanda,
em 18 de setembro de 2018.

Portugal - Angola - Acordo
Assistência Administrativa
Mútua e Cooperação em
Matéria Fiscal
Decreto do Presidente da República
n.º 12/2019, de 14 de fevereiro

abrangidos pela declaração automática de
rendimentos.

Decreto Regulamentar n.º 2/2019,
de 5 de fevereiro

Comunicação obrigatória
de informações financeiras
Lei n.º 17/2019, de 14 de fevereiro

Estabelece as regras para a fixação da prestação
a atribuir na situação de pré-reforma que
corresponda à suspensão da prestação de
trabalho em funções públicas.

Regime de comunicação obrigatória de
informações financeiras.

Mercado imobiliário

Lei n.º 15/2019, de 12 de fevereiro
Transparência da informação relativa à
concessão de créditos de valor elevado e
reforço do controlo parlamentar no acesso a
informação bancária e de supervisão.

Portal «ePortugal»
Resolução do Conselho de Ministros
n.º 46/2019, de 22 de fevereiro
Cria o Portal «ePortugal», sob o domínio
eportugal.gov.pt, que sucede ao Portal do
Cidadão e ao Balcão do Empreendedor.

Lei Geral Tributária - juros
indemnizatórios
Lei n.º 9/2019, de 1 de fevereiro
Direito a juros indemnizatórios em caso de
pagamento indevido de prestações tributárias
fundado em normas inconstitucionais ou
ilegais, alterando a Lei Geral Tributária.

Taxas supletivas de juros
moratórios
Aviso n.º 2553/2019, publicado no DR
n.º 32/2019, Série II de 14 de fevereiro

Ratifica o Acordo entre a República Portuguesa
e a República de Angola sobre Assistência
Administrativa Mútua e Cooperação em
Matéria Fiscal, assinado em Luanda, em 18 de
setembro de 2018.

A taxa supletiva de juros moratórios
relativamente a créditos de que sejam titulares
empresas comerciais, singulares ou coletivas,
nos termos do § 3.º do artigo 102.º do Código
Comercial, em vigor no 1.º semestre de 2019,
é de 7 %.

Resolução da Assembleia da República
n.º 22/2019, de 14 de fevereiro

Disparidade salarial

Aprova o Acordo entre a República Portuguesa
e a República de Angola sobre Assistência
Administrativa Mútua e Cooperação em
Matéria Fiscal, assinado em Luanda em 18 de
setembro de 2018.

Resolução da Assembleia da
República n.º 13/2019, de 1 de fevereiro
Recomenda ao Governo o estabelecimento
de um limite proporcional para a disparidade
salarial no interior de cada organização

Combate ao terrorismo

Programa Qualifica AP

Lei n.º 16/2019, de 14 de fevereiro

Resolução do Conselho de Ministros
n.º 32/2019, de 14 de fevereiro

Quinta alteração à Lei n.º 52/2003, de 22
de agosto (Lei de combate ao terrorismo),
transpondo a Diretiva (UE) 2017/541, do
Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de
março de 2017.

IRS - declaração automática
de rendimentos
Decreto Regulamentar n.º 1/2019,
de 4 de fevereiro
Fixa o universo dos sujeitos passivos de imposto
sobre o rendimento das pessoas singulares

Aprova o Programa Qualifica AP.

Trabalho
Portaria n.º 49/2019, de 8 de fevereiro
Portaria que aprova os valores dos coeficientes
de revalorização das remunerações anuais.

Portaria n.º 50/2019, de 8 de fevereiro
Portaria que define o fator de sustentabilidade
e idade normal de acesso à pensão de velhice.

Lei n.º 10/2019, de 7 de fevereiro
Cria o Observatório da Habitação, do
Arrendamento e da Reabilitação Urbana
para acompanhamento do mercado de
arrendamento urbano nacional.

Registo comercial
Decreto-Lei n.º 24/2019, de 1 de fevereiro
Estabelece as regras aplicáveis à comunicação
eletrónica entre o registo comercial nacional e
os registos de outros Estados-Membros da União
Europeia, transpondo a Diretiva n.º 2012/17/EU.

Litígios de consumo
Lei n.º 14/2019, de 12 de fevereiro
Altera o funcionamento e enquadramento das
entidades de resolução extrajudicial de litígios
de consumo, procedendo à segunda alteração à
Lei n.º 144/2015, de 8 de setembro.

Setor das pescas
Portaria n.º 44-B/2019, de 1 de fevereiro
Estabelece as condições e os procedimentos
aplicáveis à atribuição, em 2019, de um subsídio,
no âmbito do auxílio de minimis ao setor da pesca.

Regiões Autónomas
Decreto Legislativo Regional n.º
6/2019/A, de 12 de fevereiro
Décima segunda alteração ao Decreto
Legislativo Regional n.º 8/2002/A, de 10 de abril,
alterado pelos Decretos Legislativos Regionais
nºs 22/2007/A, de 23 de outubro, 6/2010/A,
de 23 de fevereiro, 3/2012/A, de 13 de janeiro,
3/2013/A, de 23 de maio, 2/2014/A, de 29 de
janeiro, 14/2014/A, de 1 de agosto, 22/2014/A,
de 27 de novembro, 8/2015/A, de 30 de março,
1/2016/A, de 8 de janeiro, 3/2017/A, de 13 de
abril, e 1/2018/A, de 3 de janeiro, que estabelece
o regime jurídico da atribuição do acréscimo
regional à retribuição mínima mensal garantida,
do complemento regional de pensão e da
remuneração complementar regional.

Decreto Regulamentar Regional
n.º 2/2019/A, de 12 de fevereiro
Programa «Berço de Emprego».

Decreto Legislativo Regional n.º
1/2019/M, de 15 de fevereiro
Aprova o valor da retribuição mínima mensal
garantida para vigorar na Região Autónoma da
Madeira.
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Formação BDO

para empresas e outras entidades
Lisboa
A responsabilidade subsidiária
dos gerentes e Contabilistas
Certificados
Dia 12 de março de 2019

Resolução de conflitos
internacionais privado
Dia 14 de março de 2019

Meios de defesa perante a
Autoridade Tributária
Dia 22 de março de 2019

ERP Primavera - Processamento de
Salários
Dia 26 de março de 2019

SAF-T - Taxonomias e RGPD
Dia 29 de março de 2019

Fiscalidade Internacional
Dia 15 de março de 2019

Porto

Relatório Único

IVA - Regime das Agências de
Viagem

Dia 18 de março de 2019

Dia 22 de março de 2019

Ver Mais Formações no Site da BDO

Jurisprudência
Comunitária (Fiscal)

Feiras Nacionais

Imposto sobre o valor acrescentado

FIL - Feira Internacional de Lisboa

Acórdão do TJUE, Processo C-531/17, 14 de fevereiro de
2019 - Vetsch Int. Transporte

13 a 17 março de 2019

Isenções do IVA na importação – Importação seguida de uma
transferência intracomunitária – Entrega intracomunitária subsequente –
Fraude fiscal – Recusa da isenção – Requisitos.

22 a 24 março de 2019

Acórdão do TJUE, Processo C 562/17, de 14 de fevereiro
de 2019
Modalidades de reembolso do imposto sobre o valor acrescentado (IVA) –
Princípios da equivalência e da efetividade – Empresa não estabelecida na
União Europeia – Decisão prévia e definitiva de recusa do reembolso do
IVA – Número de identificação IVA errado.

Segurança social
Acórdão do TJUE, Processo C 322/17, 7 de fevereiro de
2019 – Bogatu
Pedido de prestações familiares apresentado por uma pessoa que deixou
de exercer uma atividade por conta de outrem num Estado‑Membro
competente mas continua a residir nesse Estado – Direito a prestações
familiares para os familiares que residem noutro Estado‑Membro –
Requisitos de elegibilidade.

BTL - Bolsa de Turismo de Lisboa
ExpoJardim

22 a 24 março de 2019
Fruticec

22 a 24 março de 2019
IberoPragas

22 a 24 março de 2019
Urban Garden

23 a 26março de 2019
PaperGift

23 a 26março de 2019
Alimentaria e Horexpo Lisboa

25 e 26 março de 2019
OmniChannel Retail Show

EXPONOR - Feira Internacional do Porto
31 março a 1 abril de 2019
ExpoCosmética

30 março a 1 abril de 2019
Health for Beauty
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Obrigações Fiscais e Parafiscais
Março 2019
Dia 11
IRS/SEGURANÇA SOCIAL
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.

IVA - Regime normal mensal

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.

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

Entrega das declarações relativas às
operações efetuadas no mês de janeiro de
2019, no exercício das respetivas atividades
para os sujeitos passivos enquadrados neste
regime.

Pagamento de Contribuições Novo Regime dos Trabalhadores
Independentes

Dia 15

FUNDOS DE COMPENSAÇÃO

IRS / IMT - Declaração Modelo 11

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 diuturnidades
dos trabalhadores relativos ao mês anterior.

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.

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.

Dia 20

Pagamento da contribuição relativa ao mês
de janeiro entre os dias 10 e 20 de fevereiro

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.

IRS / IRC / IS

Dia 31

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

IRS/IRC - Modelo 30

IVA - Declaração Recapitulativa

Declaração de rendimentos pagos ou
colocados à disposição de sujeitos passivos
não residentes em janeiro de 2019.

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

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.

IRS - Modelo 13
Envio da Declaração Modelo 13, por
transmissão eletrónica de dados, pelas
instituições de crédito e sociedades
financeiras que intervenham nas operações
com valores mobiliários, warrants
autónomos e instrumentos financeiros
derivados.

IRS/IRC/IVA – Modelo 38
Envio da Declaração Modelo 38, por
transmissão eletrónica de dados, pelas
instituições de crédito, sociedades
financeiras e as demais entidades
que prestem serviços de pagamento,
relativamente às transferências
transfronteiras e envios de fundos que
tenham como destinatário entidades
localizadas em país, território ou região
com regime de tributação privilegiada mais
favorável, com exceção das efetuadas por
pessoas coletivas de direito público.

IRC – RETGS
Entrega da Declaração de alterações, por
transmissão eletrónica de dados, para opção
pelo regime especial de tributação de grupos
de sociedades (RETGS) ou para comunicação
de inclusão ou de saída de sociedades
do perímetro (exceto, neste último caso,
se a alteração ocorreu por cessação de
atividade) ou ainda de renúncia ou cessação
de aplicação do regime, nos casos em que
o período de tributação coincida com o ano
civil.

IRC – PEC
Pagamento da totalidade ou da 1.ª
prestação do pagamento especial por conta
de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas
Coletivas (IRC) de entidades residentes que
exercem, a título principal, atividade de
natureza comercial, industrial ou agrícola
e não residentes com estabelecimento
estável, com período de tributação
coincidente com o ano civil.

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
Regime fiscal aplicável a ex-residentes artigo 12.º-A do Código do IRS
Ofício Circulado n.º: 20206, de 28 de fevereiro
A Lei n.º 71/2018, de 31 de dezembro, aditou o artigo 12.º-A ao Código
do IRS, o qual, sob a epígrafe “Regime fiscal aplicável a ex-residentes”,
exclui de tributação 50% dos rendimentos do trabalho dependente e
dos rendimentos empresariais e profissionais dos sujeitos passivos que,
tornando-se fiscalmente residentes nos termos dos n.ºs 1 e 2 do artigo 16.º
do mesmo Código, em 2019 ou 2020, observem um conjunto de requisitos
previstos naquele artigo. O artigo 259.º da Lei supramencionada estabelece
ainda que o regime constante do artigo 12.º-A do Código do IRS é apenas
temporariamente aplicável, cessando a sua vigência após a produção de
todos os seus efeitos em relação aos sujeitos passivos que apenas venham
a preencher os requisitos necessários em 2020.
Considerando que têm sido suscitadas dúvidas quanto à aplicação deste
regime, divulga-se o seguinte entendimento sancionado por despacho, de
19/02/2019, da Diretora Geral da Autoridade Tributária e Aduaneira:
1.

2.

O artigo 12.º-A do Código do IRS, que exclui de tributação 50%
dos rendimentos do trabalho dependente e empresariais e
profissionais, obtidos por ex-residentes, estabelece uma medida
excecional de caráter automático, pois os seus efeitos resultam
direta e imediatamente da lei pela simples verificação dos respetivos
pressupostos e condições, não estando a sua aplicação dependente
de qualquer ato de reconhecimento por parte da Autoridade
Tributária e Aduaneira (AT).
Para usufruição deste regime devem estar preenchidos
cumulativamente todos os pressupostos e condições previstos nos
n.ºs 1 e 2 do artigo 12.º-A do Código do IRS, a saber, têm direito
ao regime de beneficio fiscal os sujeitos passivos de IRS que,
cumulativamente:
i)

Tenham sido residentes em território português antes de
31.12.2015;
ii) Não tenham sido considerados residentes em território português
em qualquer um dos três anos anteriores a 2019 ou a 2020;
iii) Voltem a ser fiscalmente residentes em território português em
2019 ou em 2020, nos termos dos n.ºs 1 e 2 do artigo 16.º do
Código do IRS;
iv) Não tenham solicitado a sua inscrição como residente não habitual;
v) Tenham a sua situação tributária regularizada em cada um dos
anos em que seja aplicável o regime de benefício fiscal.
3.

Observados estes pressupostos e condições o sujeito passivo adquire
o direito à exclusão de tributação de 50% dos rendimentos do
trabalho dependente e dos rendimentos empresariais e profissionais
no ano em que reúna aqueles requisitos e nos quatro anos seguintes.

4.

A situação de o sujeito passivo voltar a ser fiscalmente residente em
território português deve ser aferida a 31 de dezembro do ano em
causa, nos termos do n.º 8 do artigo 13.º do Código do IRS, bem como
dos n.ºs 1 e 2 do artigo 16.º do mesmo Código, sendo que o ano civil
em que se verifica a data do regresso, e em que vem a ser considerado
fiscalmente residente, releva como primeiro ano para efeitos de
usufruição do regime, independentemente da data em que o sujeito
passivo se tornou fiscalmente residente em território português.

5.

Este direito é adquirido no ano em que o sujeito passivo reúna
aqueles requisitos e nos quatro anos seguintes, pelo que, se o ano
de regresso a Portugal é 2019, este direito observar-se-á em 2019
e nos 4 anos seguintes até ao ano de 2023, inclusive, e se o ano de
regresso for 2020, o direito observar-se-á em 2020 e nos 4 anos
seguintes até ao ano de 2024, inclusive, desde que se verifiquem
todos os demais requisitos, nomeadamente, desde que o sujeito
passivo tenha sido considerado residente em território português
antes de 31 de dezembro de 2015.

6.

Do exposto, e para além de estarmos em presença de um benefício
fiscal temporário, verifica-se, assim, que os pressupostos essenciais
do benefício estão eles próprios delimitados no tempo, a saber, (i)
tenham sido residentes em território português antes de 31.12.2015;
(ii) não tenham sido considerados residentes em território português
em qualquer um dos três anos anteriores a 2019 ou a 2020; e, (iii)
voltem a ser fiscalmente residentes em território português em 2019
ou em 2020, nos termos dos n.ºs 1 e 2 do artigo 16.º do Código do IRS.

7.

Não obstante o carácter automático do benefício fiscal, tal não
significa que não impendam sobre o contribuinte algumas obrigações
para exercer o seu direito ao benefício, nomeadamente, a sua
invocação na declaração anual de rendimentos de IRS. Também,
no respeitante a retenções na fonte do IRS relativamente aos
rendimentos pagos ou colocados à disposição, atendendo em especial
ao disposto no n.º 2 do artigo 259.º da Lei n.º 73/2018, de 31 de
dezembro, deve observar-se o seguinte:
a)

b)

8.

No que concerne aos rendimentos do trabalho dependente, e
nos termos do artigo 99.º do Código do IRS, devem os sujeitos
passivos invocar a sua qualidade de ex-residentes regressados a
território português e abrangidos pelo regime do artigo 12.º-A do
Código do IRS, devendo para o efeito apresentar uma declaração
em conformidade à entidade devedora dos rendimentos, por
forma a que a entidade fique habilitada a proceder à retenção na
fonte do IRS apenas sobre a parte do rendimento sujeita e à taxa
que lhe corresponder na respetiva Tabela de Retenção;
No que respeita aos rendimentos empresariais e profissionais,
devem os sujeitos passivos invocar a sua qualidade de exresidentes regressados a território português e abrangidos pelo
regime do artigo 12.º-A do Código do IRS, mediante aposição no
competente recibo de quitação da menção “Retenção sobre 50%,
nos termos do artigo 12.º-A do Código do IRS”.

Nas situações em que a verificação dos pressupostos não decorra
dos dados registados na AT, incumbe ao sujeito passivo que invoca o
direito ao benefício, a prova de que reúne os respetivos pressupostos,
nomeadamente, que não foi residente em território português nos
três anos anteriores ao ano em que é considerado residente (ano do
regresso), e, bem assim, de que foi residente em território português
antes de 31.12.2015, devendo para o efeito apresentar requerimento
no Serviço de Finanças da área do domicilio, quando do seu regresso,
com os adequados documentos de prova.
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resoluções administrativas

O

utras Resoluções Administrativas referentes ao mês de
fevereiro 2019:

IRC - Taxas de Derrama incidentes sobre o
lucro tributável do período fiscal de 2018

Artigo 19.º da Lei Geral Tributária
- Renúncia à representação fiscal Procedimentos a adotar

Ofício-circulado n.º 20 205/2019, de 12 de fevereiro

Ofício-circulado n.º 90 026/2019, de 7 de fevereiro

Retenção na Fonte sobre Rendimentos do
Trabalho Dependente e Pensões - Tabelas de
Retenção - 2019 - Região Autónoma dos Açores

Reavaliações das autorizações
concedidas ao abrigo do CAC.

Circular n.º 2/2019, de 1 fevereiro 2019

Ofício-circulado n.º 15697/2019, de 12 de fevereiro

Retenção na Fonte sobre Rendimentos do
Trabalho Dependente e Pensões - Tabelas de
Retenção - 2019 - Região Autónoma da Madeira.

Taxas de câmbio para a determinação do
valor aduaneiro no mês de março.
Ofício-circulado n.º 15699/2019, de 22 de fevereiro

Circular n.º 3/2019, de 19 de fevereiro

Informações Vinculativas
Processo: nº 14794
Diploma: CIVA e RITI
Artigo: n.º 3 do art.º 4.º e al. e) do n. 2 do art. 7.º, ambos do RITI
Assunto: AICB’s – TRICB’s - “Toll Manufacturing Contract” Confeção de peças de roupa, com forros, linhas e rolos de linha que,
a dona da obra fornece ao prestador de serviços (trabalho a feitio) –
A confeção é expedida para a UE.
Processo: nº 14794, por despacho de 2019-01-25, da Diretora de
Serviços do IVA, (por subdelegação)
Tendo por referência o presente pedido de informação vinculativa, solicitado
ao abrigo do artigo 68.º da Lei Geral Tributária (LGT), cumpre informar:
I - PEDIDO

5.

II - ENQUADRAMENTO JURÍDICO-TRIBUTÁRIO
Cumpre-nos informar o seguinte:
6.

Nos termos do art.º 3.º do RITI, deve entender-se por aquisição
intracomunitária de bens: “(…) a obtenção do poder de dispor, por
forma correspondente ao exercício do direito de propriedade, de um
bem móvel corpóreo cuja expedição ou transporte para território
nacional, pelo vendedor, pelo adquirente ou por conta destes, com
destino ao adquirente, tenha tido início noutro Estado membro”.

7.

Esta definição encontra a sua génese normativa no parágrafo 1.º do
art. 20.º da Diretiva 2006/112/CEE do Conselho de 28 de novembro
(Diretiva IVA), na qual se dispõe, em termos análogos que: “Entendese por “aquisição intracomunitária de bens” a obtenção do poder
de dispor, como proprietário, de um bem móvel corpóreo expedido
ou transportado com destino ao adquirente, pelo vendedor, pelo
adquirente ou por conta destes, para um Estado Membro diferente do
Estado de partida da expedição ou do transporte do bem”.

8.

Constata-se, portanto, que a detenção da propriedade dos bens, e
a sua posterior transmissão, assim como a prova de que o bem foi
efetivamente expedido/transportado para outro Estado-Membro (i.e.,
saiu fisicamente do território de origem) são requisitos essenciais ao
conceito de aquisição intracomunitária de bens - vide, entre outros,

A Requerente solicita, nos termos do art.º 68.º da Lei Geral Tributária (LGT), a
emissão de uma informação vinculativa, com o propósito de se providenciar
o enquadramento jurídico-tributário, relativamente aos seguintes factos:
1.

A Requerente dedica-se à comercialização de roupas e acessórios de
moda.

2.

Para o efeito, a Requerente celebrou com uma empresa portuguesa
um “Toll Manufacturing Contract” (i.e., um contrato de fabrico por
encomenda), para a confeção de um conjunto de peças de roupa, com
forros, linhas e rolos de linha que a Requerente fornecerá.

3.

O tecido, forros, linha e rolos de linha serão enviados do Reino Unido e da
Itália para Portugal, para as instalações da referida empresa portuguesa, e
as peças de roupa serão expedidas para o Reino Unido e para Itália.

4.

O tecido, forros, linha e rolos de linha, enviadas para Portugal, mantêmse sempre na propriedade da Requerente, assim como as peças de roupa
que serão confecionadas pela empresa nacional (i.e., esta última limitase, portanto, a prestar o referido serviço de “Toll Manufacturing”).

Pretende, a Requerente, que lhe seja confirmado o entendimento
de que, ao abrigo do art.º 7.º n.º 2 do Regime do IVA nas Transações
Intracomunitárias (RITI), não tem obrigação de registo, em território
nacional, para efeitos do IVA, em virtude das supramencionadas
expedições de bens, ainda que o tecido, forros, linha e rolos de linha
enviados do Reino Unido e da Itália para Portugal, e as peças de roupa
(já confecionadas) reexpedidas para o Reino Unido e Itália, sejam
subsumíveis em distintos Códigos de Nomenclatura Combinada (CNC).
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informações vinculativas
o N.º 25 do Acórdão do Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE),
Nona Secção, datado de 9 de fevereiro de 2017, referente ao Proc.
C-21/16 (“Euro Tyre BV vs. Autoridade Tributária e Aduaneira”), e o N.º
31 do Acórdão do TJUE, Segunda Secção, datado de 6 de setembro de
2012, referente ao Proc. C-273/11 (“Mecsek Gabona Kft vs. Nemzeti Adó
és Vámhivatal Dél dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága”).
9.

Não obstante, cumpre realçar a existência de determinadas situações
que, excecionalmente, são assimiladas a aquisições intracomunitárias
de bens, sem que, para tal, haja uma qualquer transferência de
propriedade. Destacando-se, de entre estas: “A afetação por um sujeito
passivo às necessidades da sua empresa, no território nacional, de um
bem expedido ou transportado, por si ou por sua conta, a partir de
outro Estado membro no qual o bem tenha sido produzido, extraído,
transformado, adquirido ou importado pelo sujeito passivo, no âmbito
da sua atividade” (vide alínea a) do n.º 1 do art.º 4.º do RITI).

10. Sublinhe-se, a título incidental, que a assimilação, deste tipo de
operações, a aquisições intracomunitárias de bens, fundamenta-se no
art.º 21.º da Diretiva IVA, o qual prescreve: “É assimilada a aquisição
intracomunitária de bens efetuada a título oneroso a afetação por
um sujeito passivo, aos fins da sua empresa, de bens expedidos ou
transportados, pelo sujeito passivo ou por sua conta, a partir de outro
Estado-Membro no qual os bens tenham sido produzidos, extraídos,
transformados, comprados, adquiridos (…) ou importados pelo sujeito
passivo, no âmbito da sua empresa, nesse outro Estado-Membro”.
11. Não obstante, cumpre realçar que, de acordo com o n.º 3 do art.º 4.º
do RITI, não é considerada como aquisição intracomunitária de bens,
na aceção da alínea a) do n.º 1 deste mesmo normativo, a transferência
de bens que tiver por objeto a realização, no território nacional, de
operações mencionadas no n.º 2 do art.º 7.º do RITI. Ou seja, não
são, entre outras, assimiladas a aquisições intracomunitárias: (i) a
“Transferência de bens que consistam em operações de exportação e
operações assimiladas previstas no art. 14.º do CIVA” - vide a alínea c)
do n.º 2 do art. 7.º do RITI; e (ii) as “Transferências de bens para serem
objeto de (…) trabalhos que consistam em prestações de serviços
a efetuar ao sujeito passivo, materialmente executadas no Estado
membro de chegada da expedição ou transporte dos bens, desde que,
após a execução dos referidos trabalhos, os bens sejam reexpedidos para
o território nacional com destino ao sujeito passivo” - vide a alínea e) do
n.º 2 do art. 7.º do RITI.
12. Realce-se que este último normativo resulta da transposição, para a
ordem jurídica interna, da alínea f) do n.º 2 do art.º 17.º da Diretiva IVA,
que prescreve não dever considerar-se como uma transferência de bens
com destino a outro Estado-Membro: “A prestação de serviços efetuada
para o sujeito passivo, que tenha por objeto trabalhos relativos aos
bens em questão, executados materialmente no território do EstadoMembro de chegada da expedição ou do transporte dos bens, desde que,
após os trabalhos, os bens sejam reexpedidos com destino a esse sujeito
passivo para o Estado-Membro a partir do qual haviam sido inicialmente
expedidos ou transportados”.
13. Assim sendo, quando os bens não sejam, após os trabalhos sobre
eles realizados, novamente reexpedidos para o Estado-Membro, do
qual, inicialmente, provieram, afigura-se de excluir a possibilidade de
subsumirmos a operação na alínea e) do n.º 2 do art.º 7.º do RITI.
14. Por outro lado, também não se afigura subsumível neste normativo, a
expedição de um ou vários bens, resultantes da incorporação de bens
distintos, efetivada no âmbito de um processo produtivo - seja, ou não,
de índole industrial -, pelo qual perderam a natureza originária (i.e., a
natureza que os bens iniciais detinham aquando da sua expedição para
o Estado-Membro de execução material dos trabalhos associados ao
processo produtivo).
15. Com efeito, não se está, neste caso em concreto, perante uma
reexpedição de bens, a partir do Estado-Membro de execução dos

trabalhos. Ao invés, trata-se da expedição de bens novos, produzidos
a partir de bens distintos, que haviam sido expedidos do EstadoMembro de origem para o Estado-Membro onde, os primeiros, foram
efetivamente produzidos.
16. Por último, sublinhamos, em moldes necessariamente sintéticos, que se
encontram obrigados ao cumprimento da obrigação de registo, para efeitos
do IVA, em Portugal, entre outras, as seguintes entidades (vide as alíneas
a) a e) do art.º 214.º da Diretiva IVA, assim como o Nº 22 do Acórdão do
TJUE, Segunda Secção, datado de 14 de março de 2013, referente ao Proc.
C-527/11 (“Valsts ieņēmumu dienests vs. Ablessio SAI”)):
a)

Sujeitos passivos que efetuem, em território nacional, entregas de
bens ou prestações de serviços que lhes confiram direito à dedução,
e que não sejam entregas de bens ou prestações de serviços
relativamente às quais se aplique o mecanismo do “reverse charge”;

b)

Sujeitos passivos, estabelecidos em território nacional, quer
prestem serviços no território de outro Estado-Membro, pelos
quais o IVA é devido pelo destinatário;

c)

Sujeitos passivos que efetuem aquisições intracomunitárias
de bens, sujeitas a IVA (com inclusão, naturalmente, das
supramencionadas operações assimiladas a aquisições
intracomunitárias de bens).
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informações vinculativas
III - CONCLUSÕES
17. Em resultado da transferência dos bens, para território nacional,
a Requerente efetua uma operação assimilada a uma aquisição
intracomunitária de bens, devendo, em consequência: (i) registarse, para efeitos do IVA, em território nacional, de acordo com o
art.º 31.º do Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado (CIVA),
podendo, se assim o entender, nomear um representante fiscal,
nos termos do n.º 1 do art.º 30.º do CIVA; (ii) liquidar o imposto,
devido em território nacional, nos termos do n.º 1 do art.º 27.º
do RITI (a transferência de bens para Portugal é considerada
uma transmissão isenta de imposto, no território de origem,
seguida de uma aquisição intracomunitária, sujeita a imposto,
em território nacional; sendo que, nos termos da alínea a) do n.º
1 do art.º 4.º do RITI, a Requerente deve, em Portugal, proceder,
na fatura, que titula a operação ou em documento interno, à
liquidação do imposto que se mostre devido). Note-se que este
tipo de operações deve ser relevado, pelo registo português da
Requerente, na respetiva declaração periódica de imposto, no
Campo 12 (montante do valor tributável) e 13 (montante do
imposto liquidado) do Quadro 06.

18. Realce-se, por seu turno, que o imposto assim liquidado é passível de
ser deduzido, nos termos do n.º 1 do art.º 19.º do RITI, devendo, para o
efeito, indicar-se o correspondente campo da declaração periódica de
imposto, em função da taxa de imposto aplicada, em território nacional,
a tais bens, de acordo com o consignado nas alíneas a) a c) do n.º 1 do
art.º 18.º do CIVA (vide, para esse efeito, os Campos 21 a 22 do Quadro
06 da declaração periódica de imposto).
19. Dado que os bens irão, em decorrência dos trabalhos sobre eles
materialmente executados, perder a sua natureza originária, não pode,
a subsequente expedição dos novos bens para o Estado-Membro da
proveniência originária, dos primeiros, beneficiar do consignado na
alínea e) do n.º 2 do art. 7.º do RITI.
20. Os serviços de “Toll Manufacturing” devem ser considerados como
operações localizadas em Portugal, e faturadas, pelos respetivos
prestadores, ao registo da Requerente.
21. Quanto à subsequente expedição dos bens transformados, com destino
a outros Estados-Membros, a mesma configura uma transmissão
intracomunitária de bens, isenta de imposto, nos termos da alínea a) do
art.º 14.º do RITI.

Em sede de IVA, foram ainda publicadas as seguintes informações vinculativas:

> Link 2019-02-08 CIVA

Lista II

VINC.
N.º
14811

> Link 2019-02-08 CIVA
> Link 2019-02-08 CIVA

001
002

14763
14722

> Link 2019-02-08 CIVA

Lista I

14610

> Link 2019-02-08 CIVA

018

14549

> Link 2019-02-08 a)

007

14405

> Link 2019-02-08 CIVA

019

14362

> Link 2019-02-08 CIVA

004

14188

> Link
> Link
> Link
> Link
> Link

006
018
018
018
018

14077
13860
13833
13790
13745

> Link 2019-02-08 a)

003

13181

> Link 2019-02-08 CIVA
> Link 2019-02-08 CIVA

002
009

13158
13020

LINK

DISP. EM DIPLOMA ARTIGO

2019-02-08
2019-02-08
2019-02-08
2019-02-08
2019-02-08

CIVA
CIVA
CIVA
CIVA
CIVA

ASSUNTO
Taxas - Venda de refeições prontas a consumir, com serviço de entrega ao domicílio cobrado ao cliente a título de
“taxa de serviço de entrega”
Operações sobre moeda - Criptomoeda (“bitcoin”)
Inversão do sujeito passivo – Serviços de construção civil - Obras e trabalhos de construção civil conducentes à remodelação
de imóvel - “custos de Estaleiro” - serviços adquiridos com um fim relacionado e necessário a uma obra de construção civil.
Taxas - Empreitadas de reabilitação urbana - DL n.º 307/2009 - Reformulação profunda no prédio, com alteração
de uso, com reorganização de espaços interiores sobre o imóvel - Serviços de construção civil
Taxas – Transmissão e venda, de “Pinças de Maguil”, “Tesouras de primeiros socorros, tesoura de emergência e universal”,
“Martelo de emergência”, “Pinças para estilhaços”, ….., a associações humanitárias e corporações de bombeiros.
RBSM – Aquisição de veículos, noutros Estados membro da União Europeia, para revenda, nos casos em que o
fornecedor alemão emite a fatura com o IVA discriminado.
Direito à dedução - Bens de utilização mista - Método da percentagem de dedução (pro rata) - Método de dedução
por afetação real – Possível alteração de métodos – Consistência de critério no período do ano civil - Ajustamentos
no final de cada ano.
Delimitação negativa da incidência de IVA - Transferência de uma universalidade de bens, ou parte dela, suscetível
de constituir um ramo de atividade independente
Localização de operações - Acesso a eventos; comissão pelo serviço de pesquisa do acesso a eventos; emissão do documento.
Taxas - “Pão Sandwich 8 Cereais”
Taxas - Comercialização de bolachas à base de cereais
Taxas - Transmissão de “espetadas” de peixe fresco com adição de pimentos, ou de abacaxi.
Taxas - Água da rede pública filtrada – Aquisição operada via máquinas de “vending”- água filtrada da rede pública
(vasilhame do cliente); água filtrada da rede pública engarrafada; e, vasilhame (embalagem/garrafa).
REBSM – Transmissão de moedas com interesse numismático, por valor superior ao valor facial, adquiridas por três formas:
pelo valor facial, pelo valor facial mais taxa de manuseamento e no mercado da revenda por valor superior ao valor facial.
Inversão do sujeito passivo - “IVA - autoliquidação” - Adquirentes dos bens ou serviços mencionados Anexo E ao Código do IVA
Enquadramento – Taxas – Isenções - Associação que presta serviço de fornecimento de água aos seus associados
agrícolas, mediante o pagamento de uma taxa, está a efetuar trabalhos de limpeza de inertes na albufeira
considerando o aumento da sua capacidade e melhoraria da qualidade da água.

a) Decreto-Lei nº 199/96, de 18/10 - Regime dos Bens em 2ª Mão

Em sede de IMT, a AT publicou recentemente as seguintes Informações Vinculativas:
LINK
> Link
> Link
> Link
> Link
> Link

DISP. EM DIPLOMA ARTIGO
2019-02-21
2019-02-19
2019-02-19
2019-02-19
2019-02-11

b)
CIMT
b)
CIMT
CIMT

060
002
060
002
007

ASSUNTO
Transmissão de imóveis não habitacionais e transmissão de imóveis habitacionais afetos à atividade exercida a título principal.
Cisão de Fundos de Investimento Imobiliário.
Fusão de Fundos de Investimento Imobiliário.
Aditamento ao contrato de arrendamento celebrado pelo prazo não renovável de 29 anos – Renovação do contrato por mais 10 anos.
Instalação de empreendimento turístico em prédio rústico adquirido para revenda

b) Estatuto dos Benefícios Fiscais (EBF)

Quanto a Imposto do Selo, foi emitida a seguinte Informação Vinculativa:
LINK

DISP. EM ARTIGO

> Link 2019-02-27 002

ASSUNTO
Adjudicação de crédito no âmbito de processo judicial

Boletim BDO - Março 2019

9

Normalização Contabilística
COMISSÃO EUROPEIA – MERCADO INTERNO CONTABILIDADE
Pelo Regulamento (CE) n.º 1606/2002, do Parlamento Europeu e do Conselho,
de 19 de Julho, a União Europeia determinou que, em relação a cada exercício
financeiro com início em ou depois de 1 de janeiro de 2005, as normas
internacionais de contabilidade se aplicariam às contas consolidadas das
sociedades regidas pela legislação de um Estado-Membro se os respetivos
valores mobiliários estivessem admitidos à negociação num mercado
regulamentado de qualquer Estado-Membro, sendo dadas aos EstadosMembros opções relativamente à aplicação daquelas normas às contas anuais
e às sociedades cujos títulos não sejam negociados publicamente.
As normas internacionais de contabilidade são adotadas pela União Europeia
na forma de regulamentos e publicadas no Jornal Oficial da União Europeia. Os
regulamentos são diretamente aplicáveis em todos os Estados-Membros.
Recordamos que as normas contabilísticas e de relato financeiro (NCRF),
núcleo central do SNC, foram adaptadas a partir das normas internacionais de
contabilidade adotadas pela União Europeia.

REGULAMENTO (UE) N.º 2019/237, DA COMISSÃO, DE 8 DE
FEVEREIRO DE 2019
Interesses de longo prazo em Associadas e Empreendimentos Conjuntos
Em 8 de fevereiro de 2019 foi publicado um Regulamento que transpõe para a
legislação europeia uma emenda à IAS 28 intitulada “Interesses de longo prazo
em Associadas e Empreendimentos Conjuntos”. O objetivo desta emenda
consiste em esclarecer que os requisitos da Norma Internacional de Relato
Financeiro (IFRS) 9 Instrumentos Financeiros são aplicáveis aos Interesses de
Longo Prazo em Associadas e Empreendimentos Conjuntos.
Esta emenda deve ser aplicada aos períodos de relato anuais com início em ou
após 1 de janeiro de 2019, sendo permitida a aplicação mais cedo.

BANCO DE PORTUGAL

O EFRAG e a CNC organizaram um evento conjunto no dia 5 de fevereiro
em Lisboa para debater os desenvolvimentos recentes no relato financeiro
e não financeiro. O evento tratou os desenvolvimentos recentes no relato
financeiro e não financeiro numa perspetiva europeia e portuguesa. O
EFRAG informou sobre novos desenvolvimentos no relato financeiro
(nomeadamente as novas IFRS recentemente endossadas e em
implementação), as suas atividades (nomeadamente a criação de uma
Laboratório para a inovação no relato financeiro e os desenvolvimentos
em intangíveis e criptomoedas), e o seu papel no endosso das normas e
interpretações a serem usadas pela União Europeia.
As apresentações do evento podem ser consultadas através do seguinte link:
http://www.cnc.min-financas.pt/EventoCNC_EFRAG.html.

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.

IFRS IN PRACTICE
As publicações “IFRS in Practice” providenciam orientações de carácter prático
sobre a aplicação de aspetos-chave das IFRSs, incluindo assuntos específicos de
determinadas indústrias/setores de atividade.
Encontram-se disponíveis mais duas edições da “IFRS in Practice” intituladas
“An overview of IFRS 6 Exploration for and Evaluation of Mineral Resources” e
“IFRS 16 Leases”.

An overview of IFRS 6 Exploration for and Evaluation
of Mineral Resources
Esta publicação sumariza os requisitos da IFRS 6 Exploração e Avaliação
de Recursos Minerais, e analisa um conjunto de aspetos práticos que
frequentemente surgem.

AVISO N.º 1/2019

IFRS 16 Leases

Em 30 de janeiro de 2019, o Banco de Portugal publicou o Aviso n.º 1/2019.
Este Aviso vem atualizar o enquadramento normativo do Banco de Portugal
sobre os elementos de prestação de contas, revogando os Avisos n.º 6/2003
e n.º 12/91, bem como a Instrução n.º 19/2006. Este novo Aviso tem
como objeto: (i) definir os elementos de prestação de contas que devem
ser publicados e enviados ao Banco de Portugal; (ii) definir os termos e
periodicidade de publicação e envio ao Banco de Portugal dos elementos
de prestação de contas; e (iii) estabelecer procedimentos de manutenção e
disponibilização da informação de suporte à preparação das demonstrações
financeiras. Este Aviso aplica-se aos elementos de prestação de contas
referentes aos exercícios iniciados a partir de 1 de janeiro de 2019, existindo
a possibilidade de as entidades poderem antecipar a respetiva aplicação aos
elementos de prestação de contas com referência a 31 de dezembro de 2018.

Esta publicação estabelece os requisitos da IFRS 16 relacionados com a
classificação e mensuração das locações, na perspetiva dos locatários e
dos locadores e compara esses requisitos com os das anteriores normas,
nomeadamente da IAS 17. Salienta-se que as orientações relacionadas com
as contabilizações por parte dos locadores mantêm-se, em larga medida,
inalteradas face à IAS 17, pelo que esta publicação incide principalmente sobre
os requisitos aplicáveis aos locatários.

COMISSÃO DE NORMALIZAÇÃO CONTABILÍSTICA (CNC)

EU ENDORSEMENT STATUS REPORT

Encontro do EFRAG com os stakeholders Portugueses para debater a
evolução recente no relato financeiro e não financeiro

EFRAG–EUROPEANFINANCIALREPORTINGADVISORYGROUP
O EFRAG foi constituído em 2001 para assessorar a Comissão Europeia
no endosso das International Financial Reporting Standards (IFRS), emitidas
pelo International Accounting Standards Board (IASB), providenciando
aconselhamento sobre a qualidade técnica das IFRS.
Recentemente, o EFRAG divulgou uma versão atualizada e reportada a 20 de
fevereiro de 2019 do seu “EU endorsement status report”.
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Outros
Assuntos

Notícias BDO

Fiscalidade

Feiras de Emprego

Modelo 3 de IRS, para os rendimentos de 2018
Decreto-Lei nº 28/2019, de 15 de fevereiro Nota informativa
Despacho n.º 85/2019 - XXI SEAF Clarificação de Obrigações e Prorrogação de
Prazos para o respetivo cumprimento

Contabilidade
Plano de Contas Multidimensional
Nos termos do artigo 26.º do Decreto-Lei n.º 33/2018,
de 15 de maio, a CNC disponibiliza a versão atualizada do
Plano de Contas Multidimensional (PCM) que integra o
anexo III ao Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro.

A

BDO esteve presente, no passado dia
6 de fevereiro na Career Forum 2019,
no ISCTE e, nos dias 27 e 28 de fevereiro na
FJC Porto Emprego 2019, na Faculdade de
Economia da Universidade do Porto.
Estas presenças inserem-se no processo
de recrutamento que iremos dar início em
breve, e do qual oportunamente daremos
notícias.

Banco de Portugal
Informação Estatística
Análise do setor agrícola 2017
Fundos de investimento - dezembro 2018
Empréstimos e depósitos bancários - dezembro 2018
Taxas de juro de novas operações de empréstimos e
depósitos - dezembro 2018

Boletim Oficial nº 2/2019

CMVM – Comissão do Mercado
de Valores Mobiliários
Regulamento da CMVM com alterações relativas às
entidades gestoras de mercados, sistemas e serviços
Indicadores mensais dos fundos de investimento
mobiliário - janeiro de 2019
CMVM informa emitentes sobre novidades a ter em
conta em 2019

Comunicados do Conselho
de Ministros
14 de fevereiro
Foi aprovado o Decreto-Lei que procede ao agravamento
do imposto municipal sobre imóveis (IMI) relativamente a
prédios devolutos em zonas de pressão urbanística.
Foi aprovado o decreto-lei que define algumas regras
aplicáveis à atividade da associação Startup Portugal.
Foi aprovado o lançamento do Portal da Administração
Pública «ePortugal», sob o domínio eportugal.gov.pt, que
sucede ao Portal do Cidadão e ao Balcão do Empreendedor

28 de fevereiro
Foi aprovado o decreto-lei que estabelece o regime de
cessão de créditos em massa, concretizando uma medida
do Programa Capitalizar.

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

Admissão de Colaboradores

F

oram recentemente admitidos os seguintes colaboradores, para o nosso escritório de
Lisboa:

––

Ana Maria Cartuxo (AMM), Licenciada em Engenharia Informática, pela Escola
Superior de Tecnologia do Instituto Politécnico de Setúbal, para o Departamento de
Tecnologia de Informação (DTI), e

––

Luís Figueiredo Oliveira, Licenciado em Gestão de Empresas Turísticas, pela Escola
Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril e pós-graduado em Controlo de Gestão
e Finanças Empresarias, Contabilidade e Fiscalidade, pelo Instituto Superior de
Economia e Gestão (ISEG), para o Departamento de Auditoria

Para o Departamento de Assessoria Contabilística, foram admitidas:
––

Cheila Amade Fernandes r, Licenciada em Contabilidade e Administração e Mestrado
em Auditoria pelo ISCAL, e

––

Ana Fernandes Rita, Licenciada em Contabilidade e Finanças, pelo Instituto
Politécnico de Setúbal e a frequentar uma pós-graduação em Direito Fiscal pela
Universidade de Lisboa.

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.

