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Actualidade Legislativa
Lei n.º 49/2011, de 7 de Setembro, DR n.º - 172 Série I
Aprova 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.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/4EDB8A9F-5F8F-4ACB-8FD5-C17D5FDD7D75/0/LEI%2049_2011.pdf

IVA – electricidade - gás natural – eliminação taxa reduzida
http://dre.pt/pdf1sdip/2011/09/18901/0000200002.pdf -

Orientações da Administração Fiscal
Circular n.º 23/2011, da Direcção de Serviços de IRS
Sobretaxa extraordinária sobre os rendimentos sujeitos a IRS, auferidos no ano de 2011
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/D7C237CD-1906-4379-A34F-8F2A60941121/0/Circular_23_2011_Sobretaxa.pdf

Comunicados de Imprensa
Criação de um Núcleo de Representantes da Fazenda Pública
http://www.min-financas.pt/comunicados/2011/criacao-de-um-nucleo-de-representantes-da-fazenda-publica

DGCI actualiza lista de devedores com mais 4.654 nomes
http://www.min-financas.pt/comunicados/2011/dgci-actualiza-lista-de-devedores-com-mais-4.654-nomes
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Jurisprudência (Sumários)
Jurisprudência do Supremo Tribunal Administrativo (STA)
IMT – LGT – CPPT - oposição à execução fiscal – notificação – termo – prazo – liquidação - prazo de caducidade
- imposto municipal sobre transmissão onerosa de imóveis - liquidação adicional (Acórdão de 14.09.2011,
Proc.294/11)
1. Nos termos do art. 35.º do CIMT, conjugado com o art. 45.º, n.º 1, in fine, da LGT, o prazo de caducidade do direito à liquidação do
IMT é de oito anos a contar da transmissão ou da data em que a isenção ficou sem efeito.
2. Todavia, no caso de liquidação adicional, por força do disposto no n.º 3 do art. 31.º do CIMT, esse prazo será de quatro anos a
contar da liquidação a corrigir.
3. A liquidação de IMT efectuada em consequência de avaliação do imóvel que no acto de transmissão dos bens se mostrava isento
desse imposto não é uma liquidação adicional, pois não se destina a corrigir uma liquidação anterior, mas constitui uma primeira
liquidação efectuada na sequência da caducidade da isenção.
4. Assim, apesar de a notificação da liquidação de IMT ter ocorrido mais de quatro anos após a transmissão, mas dentro do prazo dito
em I, não pode ser bem sucedida a oposição deduzida à execução fiscal (instaurada para cobrança coerciva do montante liquidado)
com o fundamento previsto na alínea e) do art. 204.º, n.º 1, do CPPT.

IMI - falta de fundamentação – avaliação - coeficiente de localização – valor – prédio – edificação (Acórdão de
14.09.2011, Proc.255/11)
1. O dever legal de fundamentação deve responder às necessidades de esclarecimento do destinatário, informando-o do itinerário
cognoscitivo e valorativo do respectivo acto e permitindo-lhe conhecer as razões, de facto e de direito que determinaram a sua prática.
2.1. O coeficiente de localização previsto no art. 42º do CIMI é um valor aprovado por Portaria do Ministro da Finanças sob proposta
da CNAPU na fixação do qual se têm em consideração, nomeadamente, as características referidas no nº 3 desse normativo legal.
2.2. O zonamento (determinação das zonas homogéneas a que se aplicam os diferentes coeficientes de localização em cada
município e as percentagens a que se refere o nº 2 do art. 45º do CIMI) é, igualmente, aprovado por Portaria do Ministro das Finanças
sob proposta da CNAPU.
2.3. Os parâmetros Vc (Valor base dos prédios edificados) e Cv (Coeficiente de vetustez) referidos nos arts. 38º e 44º do CIMI como
coeficientes que integram a fórmula de cálculo para a determinação do valor patrimonial tributário das espécies de prédios ali
mencionados, reconduzem-se a parâmetros legais de fixação, ali também previstos [e valor médio de construção é determinado de
acordo com os critérios constantes do nº 2 do art. 39º e fixado anualmente por Portaria do Ministro das Finanças, sob proposta da
CNAPU (arts. 60°, nº 1, al. d) e nº 3, do CIMI)]. 2.4. Neste contexto, a fundamentação exigível para a aplicação destes valores apenas
se pode circunscrever à identificação geográfica/física dos prédios no concelho e freguesia respectivos, à especificação do
coeficiente de localização e dos restantes valores referidos e à invocação do quadro legal que lhes é aplicável.

IRC - execução de julgado - juros indemnizatórios - erro dos serviços (Acórdão de 14.09.2011, Proc.433/11)
1. O direito a juros indemnizatórios depende da existência de um erro (de facto ou de direito) imputável aos serviços, que tenha
levado a uma ilegal definição da relação jurídica tributária do contribuinte e do qual tenha resultado o pagamento de dívida tributária
em montante superior ao legalmente devido à luz das normas fiscais substantivas. II - A Administração Fiscal incorre em erro que lhe
é imputável ao considerar, por força de errada interpretação do artigo 41.º, n.º 1, alínea h), do CIRC, que a documentação justificativa
de custos fiscais tem de ser constituída unicamente por documentos externos, excluindo a possibilidade de o contribuinte recorrer a
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outros meios de prova, designadamente documentos internos, para demonstrar e convencer da bondade do correspondente
lançamento contabilístico e atestar a veracidade da operação.

IRC - despacho interlocutório - prova testemunhal (Acórdão de 14.09.2011, Proc.215/11)
1. No processo de impugnação judicial compete ao juiz examinar se é legalmente permitida a produção da prova testemunhal
oferecida pelas partes em face das normas que disciplinam a admissibilidade desse meio de prova, e, no caso afirmativo, aferi r da
relevância da factualidade alegada perante as várias soluções plausíveis para as questões de direito colocadas, só podendo
dispensar essa prova no caso de concluir que ela é manifestamente impertinente, inútil ou desnecessária.
2. A demonstração da inactividade de uma empresa e da ausência de rendimentos pode ser feita por todos os meios de prova
admissíveis, designadamente através de prova testemunhal.
3. Alegando a impugnante a sua inactividade e ausência de rendimentos no exercício económico a que diz respeito a liquidação de
IRC impugnada, daí pretendendo retirar relevantes efeitos jurídicos na medida em que defende a tese, com apoio na jurisprudência de
que sem actividade comercial, industrial ou agrícola, isto é, sem facto tributário, não pode haver tributação, não pode ser-lhe recusada
a possibilidade de demonstração dessa factualidade através da prova testemunhal oferecida.

CPPT – oposição – insolvência – sociedade (Acórdão de 7.09.2011, Proc.326/11)
1. A declaração de insolvência da sociedade executada não obsta à instauração da execução por créditos vencidos antes da
declaração de insolvência, havendo, contudo, que, logo após a instauração, proceder à respectiva sustação em conformidade com o
disposto no n.º 1 do artigo 180.º do CPPT.
2. A instauração da execução fiscal por créditos vencidos posteriormente à declaração de falência, como são os créditos exequendos,
encontra expresso apoio legal no disposto no n.º 6 do artigo 180.º do CPPT, preceito que há-de ser, contudo, interpretado
razoavelmente, atenta a unidade do sistema jurídico, no sentido de que só será viável o prosseguimento dos processos de execução
fiscal por créditos vencidos após a declaração de falência se forem penhorados bens não apreendidos naquele processo.

IMI – avaliação – imóvel – fundamentação (Acórdão de 7.09.2011, Proc.496/11)
1. Exigindo a lei uma exposição apenas sucinta dos fundamentos da decisão a fundamentar, o grau de fundamentação há-de ser o
adequado ao tipo concreto do acto e das circunstâncias em que o mesmo foi praticado, de molde a satisfazer a divergência existente
entre a posição da Administração Fiscal e a do contribuinte.
2. Tratando-se de parâmetros legais de fixação do valor patrimonial que têm base em critérios objectivos e claros, e por isso
facilmente sindicáveis, basta a indicação dos mesmos e a referência ao quadro legal aplicável para que se compreenda como foi
determinado o valor do prédio avaliado.
3. A área bruta privativa é a parte da área do prédio que está afecta à utilização principal para que todo o prédio serve.
4. Daí que, sendo um prédio composto por diferentes partes (andares ou fracções), todas elas afectas à mesma utilização principal, a
sua área bruta privativa há-de corresponder, naturalmente, à soma da área dos diferentes pisos, medida pelo seu perímetro exterior.

IMI - valor patrimonial - valor tributário - prédio urbano – habitação (Acórdão de 7.09.2011, Proc.170/11)
O elemento de qualidade e conforto “sistema central de climatização” referido na Tabela I do artigo 43.º do CIMI, a que é apl icável o
coeficiente majorativo de 0,03, refere-se aos sistemas centrais de climatização com existência actual, e não meramente potencial e
futura, não incluindo a mera pré-instalação de tais sistemas.
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IMI - falta de fundamentação – avaliação - terreno para construção - coeficiente de localização – percentagem área de implantação (Acórdão de 7.09.2011, Proc.157/11)
1. O art. 684º-A do CPC aplica-se nas situações em que a parte, tendo apoiado a acção ou a defesa em vários fundamentos, venha a
decair em um ou mais desses fundamentos e não em outros.
2. O dever legal de fundamentação deve responder às necessidades de esclarecimento do destinatário, informando-o do itinerário
cognoscitivo e valorativo do respectivo acto e permitindo-lhe conhecer as razões, de facto e de direito que determinaram a sua prática.
3.1. O coeficiente de localização previsto no art. 42º do CIMI é um valor aprovado por Portaria do Ministro das Finanças sob proposta
da CNAPU na fixação do qual se têm em consideração, nomeadamente, as características referidas no nº 3 desse normativo legal.
3.2. O zonamento (determinação das zonas homogéneas a que se aplicam os diferentes coeficientes de localização em cada
município, bem como as percentagens a que se refere o nº 2 do art. 45º do CIMI) são, igualmente, aprovados por Portaria do Ministro
das Finanças sob proposta da CNAPU.
3.3. Tratando-se de parâmetros legais fixados e previstos na lei [determinado de acordo com os critérios constantes dos nºs. 2 e 3 do
art. 45º e nº 3 do art. 42º, ambos do CIMI, e fixados anualmente por Portaria do Ministro das Finanças, sob proposta da CNAPU (arts.
60°, nº 1, al. d) e nº 3, do CIMI)], fundamentação exigível para a aplicação destes valores apenas se pode circunscrever à
identificação geográfica/física dos prédios no concelho e freguesia respectivos, à especificação dos coeficientes de localização e dos
restantes valores referidos e à invocação do quadro legal que lhes é aplicável.

IVA - caducidade do direito à liquidação - início do prazo - aplicação da lei fiscal no tempo (Acórdão de 7.09.2011,
Proc.461/11)
1. Depois da redacção do n.º 4 do artigo 45.º da LGT pelo artigo 43.º da Lei n.º 32-B/2002, de 30-12, o prazo, de 4 anos, em relação
ao IVA, conta-se, não «a partir da data em que o facto tributário ocorreu», mas «a partir do início do ano civil seguinte àquele em que
se verificou a exigibilidade do imposto».
2. Atendendo a que o efeito extintivo do direito à liquidação do IVA é o decurso do "inteiro" prazo de caducidade e não a ocorrência do
seu "dies a quo", a nova redacção do n.º 4 do artigo 45.º da Lei Geral Tributária é aplicável ao prazo em curso, atento ao disposto na
parte final do n.º 2 do artigo 12.º do Código Civil.
3. Assim sendo, é aplicável ao IVA de Janeiro a Agosto de 2001 o novo prazo constante daquele citado nº 4, pelo que à data de
notificação das liquidações - 24.10.2005 – ainda não estava completado o prazo de caducidade ali previsto.

LGT - execução de julgado – mora – juros - taxa de juros (Acórdão de 7.09.2011, Proc.352/11)
1. Os juros de mora destinam-se a reparar os prejuízos presumivelmente sofridos pelo credor de uma obrigação pecuniária, derivados
da indisponibilidade de uma quantia não paga pontualmente, sendo também devidos, mesmo em situações não abrangidas por aquele
art. 102.º (da LGT) e pelas normas que prevêem dever de pagamento de juros indemnizatórios, (…), nem que seja por aplicação
directa da própria norma constitucional que prevê o direito de indemnização, se não existirem normas da lei ordinária que a prevejam,
pois que seria intolerável, em face do artigo 22.º da Constituição da República Portuguesa, que a Administração Tributária, colocada
em situação em que deve efectuar a entrega de uma quantia, em prazo determinado na lei, pudesse cumprir atempadamente ou não,
conforme entendesse, sem qualquer consequência a nível patrimonial e sem qualquer possibilidade de compensação para o particular
que vê ilegalmente protelado o período de tempo em que se encontra privado da quantia a que tem direito.
2. A taxa de juro de mora aplicável aos casos em que estes são devidos pelo Estado aos particulares não é a prevista no artigo 3.º n.º
1 do Decreto-Lei n.º 73/99, de 16 de Março, antes a taxa de juro de juro legal supletiva a que se refere o artigo 559.º do Código Civil
(subsidiariamente aplicável às obrigações tributárias ex vi do artigo 2.º da LGT), ao tempo fixada em 4% ao ano pela Portaria n.º
291/2003, de 8 de Abril.
3. A diversidade de tratamento quanto à taxa de juro de mora aplicável das situações em que o Estado é credor e aquela em que é
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devedor de juros de mora encontra fundamento material bastante no interesse público que está subjacente à cobrança dos créditos do
Estado e outros entes públicos, que justifica que se preveja um regime especialmente oneroso em matéria de sanções pela mora,
sendo este regime mais favorável de algum modo contrabalançado pelo facto de os juros de mora a favor da Fazenda Nacional terem
como limite, salvo no caso de pagamento em prestações, o período de três anos (artigo 44.º, n.º 2 da LGT), enquanto para os juros de
mora a favor do contribuinte não vigora esse limite, tendo ele direito à totalidade da indemnização por mora.

Jurisprudência do Tribunal Central Administrativo Sul (TCAS)
IVA - reenvio prejudicial - direito comunitário - dedução IVA de SGPS - método de dedução pro rata (Acórdão de
20.09.2011, Proc.1949/09)
Suscitada em processo que corra na jurisdição nacional questão de interpretação de normas da União Europeia, cumpre ao tribunal
nacional decidir da pertinência das questões levantadas e da necessidade de decisão prejudicial do Tribunal de Justiça das
Comunidades, a provocar nos termos do processo de reenvio prejudicial.

IRS - rendimentos comerciais (Acórdão de 20.09.2011, Proc.2964/09)
1. A administração tributária/AT, confrontada com a, objectiva e singela, ocorrência da celebração de um contrato-promessa de
compra e venda de imóveis, cujo incumprimento, por parte dos promitentes vendedores, determinou o recebimento, pelo promitente
comprador, das quantias pecuniárias contratualizadas para essa eventualidade, ficcionou uma realidade diversa e muito mais
complexa, susceptível de ser enquadrada na previsão do art. 4.º n.º 1 al. e) CIRS que, à data, permitia considerar rendimentos
comerciais e industriais os lucros imputáveis às actividades urbanísticas, de exploração de loteamentos e prestação de serviços
conexos.
2. Não estando, em princípio, sujeito a tributação, em IRS, o recebimento, pelo impugnante, das quantias devidas a título de cláusula
penal, por virtude do havido incumprimento do contrato-promessa e sendo esta a única realidade possível de se julgar ocorrida, em
função da factualidade provada, nenhuma base de sustentação tem a proposta da AT de sujeitá-lo ao versado imposto, sob o
argumento de um suposto exercício de actividades urbanísticas e/ou exploração de loteamentos.
3. Sendo possível assentar em que, ao impugnante, foi paga certa quantia, por parte de uma sociedade, não outorgante, estranha ao
contrato-promessa, havendo apontamento, do legal representante de uma das promitentes vendedoras, da existência de interpelação
destas, por parte daquele, no sentido do interesse da compradora (…) na efectivação de aquisição da propriedade total dos terrenos,
objecto desse convénio, o que veio a concretizar-se, temos por consubstanciada a prática, ainda que isolada, ocasional, de uma
actividade do tipo comercial, face à presença, entre o mais, de actos de comércio, para que o impugnante contribuiu e pelo que foi
remunerado.

IRC – prejuízos - deferimento tácito (Acórdão de 20.09.2011, Proc.2009/07)
1. Por força do disposto no art. 69º nº 7 CIRC (redacção da L. 32 -B/2002 de 30.12.), o requerimento aludido no seu n.º 1, desde que
acolitado dos elementos previstos no nº 2, era de considerar tacitamente deferido se a decisão não fosse proferida “no prazo de seis
meses a contar da sua apresentação, sem prejuízo das disposições legais antiabuso eventualmente aplicáveis”.
2. Presente o teor do n.º 2 do mesmo art. 69º (versão do DL. 221/2001 de 7.8.), os elementos em causa são todos que se mostrem
“necessários ou convenientes para o perfeito conhecimento da operação visada, tanto dos seus aspectos jurídicos como económicos”,
em ordem a ser demonstrado que “a fusão é realizada por razões económicas válidas, tais como a reestruturação ou racionalização
das actividades das sociedades intervenientes, e se insere numa estratégia de redimensionamento e desenvolvimento empresarial de
médio ou longo prazo, com efeitos positivos na estrutura produtiva”.
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3. O deferimento tácito traduz uma ficção legal, destinada a ultrapassar situações de inacção ou silêncio, por parte da Administração,
atributiva do direito de o administrado reputar deferido o pedido feito à entidade administrativa competente, no pressuposto de que
somente estão preenchidos os condicionalismos legais da respectiva formação e não que seja legal o seu conteúdo.
4. A mais recente e maioritária jurisprudência do STA, expressa, sobretudo, no Ac. STA (Pleno/CT) de 20.1.2010 rec. 0548/08,
sintetizável, pela nossa óptica, na defesa do entendimento de que “os elementos”, referidos no art. 69º nº 2 CIRC, não incluem outros
além dos necessários ou convenientes para o perfeito conhecimento da operação visada, exclusão esta abrangente, em particular, de
elementos destinados a demonstrar verificadas a condições para reconhecimento do direito a benefícios fiscais, inscritas no art. 11º -A
EBF (EBF, na redacção do DL. 229/2002, de 31.10.), maxime, a inexistência de dívidas ao sistema da segurança social.
5. Assim, exigir, à impetrante, comprovativos da inexistência de dívidas suas (e outras) à Segurança Social, bem como, o
fornecimento de informação sobre o estado de eventuais processos de execução fiscal, em que seriam executadas sociedades
abrangidas pela fusão, traduz a prática de actos inócuos, irrelevantes, dirigidos à recolha e disponibilização de dados não susceptíveis
de integrarem a previsão do art. 69º nº 2 CIRC.
6. Ao invés, no âmbito de procedimentos deste tipo, a cópia do pedido de registo definitivo da operação de fusão configura um
elemento documental insubstituível, em função da necessidade de, pelo/a requerente, ser feita a comprovação da publicidade exigida,
por lei, para a conclusão de uma operação de fusão societária, capaz de ser oponível a terceiros.
7. A circunstância de um talão de registo comercial ostentar, na qualidade de apresentante, a identidade de um indivíduo e não,
destacadamente, a firma da sociedade, requerente, não se apresenta capaz de legitimar que, mais de um ano após a entrega do
requerimento e do versado documento, se torne adequado e relevante, para impedir o decurso do prazo legal de deferimento tácito,
solicitar, àquela, cópia da certidão do teor da descrição da inscrição da fusão na competente Conservatória, quando, é certo, se
comprova que tal talão respeita ao registo do acto de concentração societária em causa nos autos.
8. Demonstrada a produção de deferimento tácito do requerimento identificado em1. dos factos provados, temos de afirmar a
ocorrência de um acto constitutivo de direitos, para a requerente/A., só passível de revogação nos moldes positivados pelo art. 141º nº
1 CPA, isto é, “com fundamento na sua invalidade e dentro do prazo do respectivo recurso contencioso ou até à resposta da entidade
recorrida”. 9. Assim, o despacho impugnado nesta acção, porque proferido em 11.5.2007, não respeitou o prazo de um ano, até
11.7.2006, para, legítima e legalmente, efectivar a aludida revogação (implícita, por substituição), sendo, pois, sem mais,
consequentemente, ilegal.

Tribunal de Justiça da EU (TJUE)
IVA - Sistema comum do IVA – Directiva 2006/112/CE – Imposto a montante − Regime forfetário dos produtores
agrícolas – Compensação forfetária em lugar de dedução – Percentagem forfetária de compensação de nível
zero – Requisitos (Conclusões ao Acórdão, de 22.09.2011, Proc. C-524/10, Comissão Europeia)
Conclusão: Tendo em conta as observações precedentes, proponho ao Tribunal de Justiça que declare que:
1. A República Portuguesa não deu cumprimento ao disposto nos artigos 296.° a 298.° da Directiva 2006/112/CE do Conselho, de 28
de Novembro de 2006, relativa ao sistema comum do imposto sobre o valor acrescentado ao aplicar aos produtores agrícolas um
regime especial que não respeita o regime instituído pela referida directiva, pelo facto de os dispensar do pagamento do IVA e ao
aplicar uma percentagem forfetária de compensação de nível zero.
2. A acção é declarada improcedente quanto ao restante.
3. Cada parte suportará as suas próprias despesas.

Livre circulação de capitais – Tratamento fiscal dos dividendos - Regulamentação nacional que confere um
crédito fiscal para os dividendos distribuídos pelas filiais residentes de uma sociedade-mãe – Recusa de crédito
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fiscal para os dividendos distribuídos pelas filiais não residentes – Redistribuição dos dividendos pela
sociedade-de-mãe aos seus accionistas – Imputação do crédito fiscal no imposto por retenção na fonte devido
pela sociedade-mãe no momento da redistribuição – Recusa de restituir o imposto por retenção na fonte pago
pela sociedade-mãe – Enriquecimento sem causa – Provas exigidas quanto à tributação das filiais não
residentes (Acórdão, de 15.09.2011 Proc. C-310/0 Ministre du Budget, de Comptes publics et de la Fonction publique)
1. Os artigos 49º TFUE e 63º TFUE opõem-se a uma legislação de um Estado-Membro que tem por objecto eliminar a dupla
tributação económica dos dividendos, como a que está em causa no processo principal, que permite a uma sociedade-mãe imputar no
imposto por retenção na fonte que deve liquidar no momento da redistribuição aos seus accionistas dos dividendos pagos pelas suas
filiais o crédito fiscal relativo à distribuição destes dividendos se os mesmos provêm de uma filial estabelecida nesse Estado-Membro,
mas não oferece esta faculdade se os dividendos provierem de uma filial estabelecida noutro Estado Membro, uma vez que esta
legislação não confere o direito, nesta última hipótese, à concessão de um crédito fiscal relativo à distribuição destes dividendos por
esta filial.
2. O direito da União opõe-se a que, quando um regime fiscal nacional como o que está em causa no processo principal não se traduz
em si mesmo pela repercussão sobre um terceiro do imposto indevidamente pago pelo devedor deste, um Estado Membro recuse o
reembolso dos montantes pagos pela sociedade-mãe, com o fundamento ou de que este reembolso implica para esta um
enriquecimento sem causa ou que o montante pago pela sociedade-mãe não constitui para esta um encargo contabilístico fiscal, mas
se imputa na massa dos montantes susceptíveis de serem redistribuídos aos seus accionistas.
3. Os princípios da equivalência e da efectividade não obstam a que a restituição a uma sociedade-mãe dos montantes destinados a
garantir a aplicação de um regime fiscal aos dividendos distribuídos pelas suas filiais estabelecidas em França e aos distribuídos pelas
suas filiais estabelecidas noutros Estados-Membros, que dão lugar à redistribuição pela referida sociedade-mãe, seja subordinada à
condição de o sujeito passivo apresentar os elementos que só ele possui, em relação a cada dividendo em questão, no que respeita
nomeadamente à taxa de tributação efectivamente aplicada e ao montante do imposto efectivamente pago sobre os lucros realizados
pelas filiais instaladas noutros Estados Membros, quando estes mesmos elementos não são exigidos relativamente às filiais instaladas
em França, por serem conhecidos da administração. A apresentação destes elementos, no entanto, só pode ser exigida se não se
revelar impossível na prática ou excessivamente difícil fazer a prova de pagamento do imposto pelas filiais estabelecidas noutros
Estados- Membros, tendo designadamente em conta as disposições da legislação dos referidos Estados-Membros que se referem à
prevenção da dupla tributação e ao registo do imposto sobre as sociedades que deve ser pago, bem como à conservação dos
documentos administrativos. Compete ao órgão jurisdicional de reenvio verificar se estas condições estão satisfeitas no processo
principal.

IVA - Fiscalidade – Directiva 2006/112/CE – Conceito de sujeito passivo – Venda de terrenos para construção –
Artigos 9.°, 12.° e 16.° – Não dedução do IVA pago a montante (Acórdão, de 15.09.2011, Proc. C-180/10 e C-181/10,
Jarosław Słaby)
A entrega de um terreno destinado à construção deve ser considerada sujeita ao imposto sobre o valor acrescentado, por força da
legislação nacional de um Estado-Membro, se esse Estado fez uso da faculdade prevista no artigo 12º, nº 1, da Directiva 2006/112/CE
do Conselho, de 28 de Novembro de 2006, relativa ao sistema comum do imposto sobre o valor acrescentado, conforme alterada pela
Directiva 2006/138/CE do Conselho, de 19 de Dezembro de 2006, independentemente do carácter permanente da operação ou de
saber se a pessoa que efectuou a entrega exerce uma actividade de produção, de comercialização ou de prestação de serviços,
desde que essa operação não constitua o simples exercício do direito de propriedade pelo seu titular. Uma pessoa singular que
exerceu uma actividade agrícola num terreno que, na sequência de uma alteração dos planos de ordenamento do território alheia à
sua vontade, foi requalificado como terreno destinado à construção não deve ser considerada sujeito passivo de imposto sobre o valor
acrescentado na acepção dos artigos 9.°, nº 1, e 12º, nº 1, da Directiva 2006/112, conforme alterada pela Directiva 2006/138, quando
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vende o referido terreno, se essas vendas se inscreverem no âmbito da gestão do património privado dessa pessoa. Se, pelo
contrário, essa pessoa efectua, com vista à realização das referidas vendas, diligências de comercialização imobiliária mobilizando
meios semelhantes aos utilizados por um produtor, um comerciante ou um prestador de serviços na acepção do artigo 9.°, nº 1,
segundo parágrafo, da Directiva 2006/112, conforme alterada pela Directiva 2006/138, deve considerar-se que essa pessoa exerce
uma «actividade económica» na acepção do referido artigo e, por conseguinte, deve ser considerada sujeito passivo de imposto sobre
o valor acrescentado. O facto de essa pessoa ser um «agricultor sujeito ao regime
forfetário» na acepção do artigo 295.°, nº 1, ponto 3, da Directiva 2006/112, conforme alterada Directiva 2006/138, não tem qualquer
relevância a este respeito.

Fiscalidade directa – Livre circulação de capitais – Artigo 63.° TFUE – Imposto sucessório sobre as acções
nominativas – Prazo de caducidade da avaliação das acções em sociedades não residentes superior ao prazo
aplicável às acções em sociedades residentes – Restrição – Justificação (Acórdão, de 15.09.2011, Proc. C-132/10
Olivier Halley, Julie Halley, Marie Halley)
O artigo 63º TFUE deve ser interpretado no sentido de que se opõe à legislação de um Estado-Membro, como a que está em causa
no processo principal, que prevê, em matéria de imposto sucessório, um prazo de caducidade de dez anos para a avaliação de
acções nominativas de uma sociedade de que o de cujos era accionista e cuja direcção efectiva se situa noutro Estado-Membro, ao
passo que este mesmo prazo é de dois anos quando a direcção efectiva se situa no primeiro Estado-Membro.

IRS Livre circulação de pessoas – Não descriminação e cidadania da União – Imposto sobre o rendimento –
Tomada em consideração de subsídios de residência no estrangeiro no âmbito do cálculo de uma taxa de
imposto aplicável a outros rendimentos ao abrigo de uma tabela de tributação progressiva – Tomada em
consideração dos subsídios atribuídos aos funcionários de um outro Estado Membro que exercem as suas
funções fora do território nacional – Não consideração dos subsídios atribuídos aos funcionários nacionais que
exercem as suas funções fora do território nacional - Comparabilidade (Acórdão, de 15.09.2011, Proc. C-240/10, Cathy
Schulz-Delzers, Pascal Schulz)
O artigo 39º CE deve ser interpretado no sentido de que não se opõe a uma disposição como o § 3, nº 64, da Lei alemã do Imposto
sobre o Rendimento das Pessoas Singulares (Einkommensteuergesetz), nos termos da qual subsídios como os que estão em causa
no processo principal, concedidos a um funcionário de um Estado Membro que trabalha noutro Estado Membro para compensar uma
perda do poder de compra no local de afectação, não são tomados em consideração para efeitos da determinação da taxa de
tributação aplicável no primeiro Estado Membro aos outros rendimentos do contribuinte ou do se cônjuge, quando subsídios
equivalentes concedidos a um funcionário desse outro Estado-Membro que trabalha no território do primeiro Estado-Membro são
tomados em consideração para efeitos da determinação dessa taxa de tributação.

Outros
Apresentação, pelo Ministro de Estado e das Finanças, do Documento de Estratégia Orçamental
http://www.min-financas.pt/discursos-e-intervencoes-publicas/ministro-de-estado-e-das-financas/2011/apresentacao-do-documento-de-estrategiaorcamental
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A Comissão Europeia publica um resumo do Estudo sobre o IVA no sector público
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/common/publications/studies/vat_public_sector_en.pdf

Imposto sobre as transacções financeiras: uma contribuição justa do sector financeiro
IP/11/1085 - Europa
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1085

Análise da Sobretaxa Extraordinária (Decreto-Lei n.º 49/2011, de 7 de Setembro), preparado pela Ordem dos
Técnicos Oficiais de Contas
http://www.otoc.pt/fotos/editor2/SOBRETAXA%20EXTRAORDINARIA_29set.pdf
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Agenda Fiscal - Outubro 2011
Até ao dia 10
IVA
Envio da Declaração Periódica, por transmissão electrónica de dados, acompanhada dos anexos que se mostrem
devidos, pelos contribuintes do regime normal mensal, relativa às operações efectuadas em Agosto.
Pagamento do Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA), a efectuar nos balcões das tesourarias de finanças ou dos
CTT ou ainda (para importâncias não superiores a €99 999,99), através do multibanco, correspondente ao imposto
apurado na declaração respeitante a Agosto, pelos sujeitos passivos abrangidos pela periodicidade mensal do regime
normal.

Até ao dia 15
IMT
Os notários e outros funcionários ou entidades que desempenhem funções notariais, bem como as entidades e
profissionais com competência para autenticar documentos particulares que titulem actos ou contratos sujeitos a registo
predial, devem submeter, até ao dia 15 de cada mês, à Direcção-Geral dos Impostos, os seguintes elementos: a) Em
suporte electrónico (Modelo11), uma relação dos actos ou contratos sujeitos a IMT, ou dele isentos, efectuados no mês
antecedente, contendo, relativamente a cada um desses actos, o número, data e importância dos documentos de
cobrança ou os motivos da isenção, nomes dos contratantes, artigos matriciais e respectivas freguesias, ou menção dos
prédios omissos; b) Cópia das procurações que confiram poderes de alienação de bens imóveis em que por renúncia ao
direito de revogação ou cláusula de natureza semelhante o representado deixe de poder revogar a procuração, bem
como dos respectivos substabelecimentos, referentes ao mês anterior; c) Cópia das escrituras ou documentos
particulares autenticados de divisões de coisa comum e de partilhas de que façam parte bens imóveis.

Até ao dia 17
IRS
Entrega da Declaração Modelo 11, por transmissão electrónica 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 actos ou contratos sujeitos a registo predial, ou que intervenham em
operações previstas nas alíneas b), f) e g do nº. 1 do artigo 10º., das relações dos actos praticados no mês anterior,
susceptíveis de produzir rendimentos.
Até ao dia 20
IRC
Entrega das importâncias retidas, no mês anterior, para efeitos de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas
(IRC).
SELO
Entrega das importâncias retidas, no mês anterior, para efeitos de Imposto do Selo.
IRS
Entrega das importâncias retidas, no mês anterior, para efeitos de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares
(IRS).
IVA
Entrega da Declaração Recapitulativa por transmissão electrónica de dados, pelos sujeitos passivos do regime normal
mensal que tenham efectuado transmissões intracomunitárias de bens e/ou prestações de serviços noutros Estados
Membros, no mês anterior, quando tais operações sejam aí localizadas nos termos do artº 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 € 100.000.
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Entrega da Declaração Recapitulativa por transmissão electrónica de dados, pelos sujeitos passivos do regime normal
trimestral que tenham efectuado transmissões intracomunitárias de bens e/ou prestações de serviços noutros Estados
Membros, no trimestre anterior, quando tais operações sejam aí localizadas nos termos do artº 6º do CIVA e o montante
das transmissões intracomunitárias a incluir não tenha excedido € 100.000 no trimestre em curso ou em qualquer um
dos 4 trimestres anteriores.
Até ao dia 31
IRC
2ª prestação do pagamento especial por conta de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas (IRC) de
entidades residentes que exercem, a título principal, actividade de natureza comercial, industrial ou agrícola e não
residentes com estabelecimento estável, com periodicidade coincidente com o ano civil.
IUC
Liquidação, por transmissão electrónica de dados, e pagamento do Imposto Único de Circulação - IUC, relativo aos
veículos cujo aniversário da matrícula ocorra no presente mês. As pessoas singulares poderão solicitar a liquidação em
qualquer Serviço de Finanças.
IVA
Entrega, por transmissão electrónica de dados, do pedido de restituição IVA pelos sujeitos passivos cujo imposto
suportado, no próprio ano, noutro Estado Membro ou país terceiro (neste caso em suporte de papel), quando o montante
a reembolsar for superior a € 400 e respeitante a um período de três meses consecutivos, tal como refere o Decreto-Lei
nº 186/2009 de 12 de Agosto.

NOTAS:


Os valores monetários expressos nas guias ou declarações devem ser indicados em euros.



Não foram considerados os feriados municipais.



As informações constantes deste documento são passíveis de ser alteradas, nomeadamente nos prazos, por força
de legislação que vier a ser produzida.
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