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Informações Fiscais Vinculativas
CIMI – Artigo 8º
Sujeito passivo de IMI – prédios integrados na massa insolvente
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/9DF1FA89-66CC-4F5D-BBDE178FACC8F59F/0/ficha%20doutrin%C3%A1ria%20Proc%C2%BA%202011_000263%20-%20IVE%201871.pdf

Comunicados de Imprensa
Banco Português de Negócios
http://www.min-financas.pt/comunicados/2011/comunicado-sobre-decisao-do-governo-relativa-ao-bpn

ANCP celebra novo acordo quadro de Equipamento Informático
http://www.min-financas.pt/comunicados/2011/ancp-celebra-novo-acordo-quadro-de-equipamento-informatico

Ataque de phising
http://www.min-financas.pt/comunicados/2011/comunicado-sobre-phishing

Jurisprudência
IVA – Métodos Indirectos e Perito Independente:
No caso de inexistir acordo dos peritos em sede de comissão de revisão e houver perito independente, o despacho
proferido pela entidade competente para a fixação da matéria tributável por métodos indirectos, ao rejeitar o seu parecer,
total ou parcial, comporta um especial dever de fundamentação, o que passa pela enunciação das razões que a tal leva-
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ram, independentemente do respectivo conteúdo. Não tendo tal despacho cumprido tal desiderato, encontra-se o mesmo
inquinado desse vício de ilegalidade e que leva à anulação da posterior liquidação que nele se funda.
http://www.dgsi.pt/jtca.nsf/170589492546a7fb802575c3004c6d7d/0a7d4c9b94ce02a6802578d1003765be?OpenDocument

IVA – Direito à dedução e reembolso:
Incumprimento de Estado – Fiscalidade – IVA – Directiva n.º 2006/112/CE – Direito a dedução – Modalidades de
exercício – Artigo 183.º – Regulamentação nacional que apenas permite o reembolso a montante do excedente de IVA
na medida em que este exceda a importância do imposto a montante resultante de operações que ainda não deram
origem a um pagamento. A República da Hungria, ao obrigar os sujeitos passivos cuja declaração fiscal regista um
excedente na acepção do artigo 183.° da Directiva 2006/112/CE do Conselho, de 28 de Novembro de 2006, relativa ao
sistema comum do imposto sobre o valor acrescentado, durante um dado período de tributação, a fazer o reporte desse
excedente integral ou parcialmente para o período de tributação seguinte caso não tenham pago a totalidade da compra
correspondente ao seu fornecedor, e devido ao facto de, em resultado dessa obrigação, certos sujeitos passivos cuja
declaração fiscal regista sistematicamente excedentes terem de fazer mais de uma vez o reporte desse excedente para
o período de tributação seguinte, não cumpriu as obrigações que lhe incumbem por força desta directiva. A República da
Hungria é condenada nas despesas.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62010CJ0274:PT:HTML

Outros
Desvalorização Fiscal
http://www.min-financas.pt/informacao-economica/informacao-economica-diversa/desvalorizacao-fiscal-relatorio

Instituições de crédito
deveres de informação - serviços mínimos bancários
http://dre.pt/pdf2sdip/2011/08/154000000/3317733178.pdf

Estratégia Orçamental 2011-2015
http://www.min-financas.pt/informacao-economica/orcamento-do-estado-para-2011/estrategia-orcamental-2011-2015
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Agenda Fiscal - Setembro 2011
Até ao dia 12
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 Julho.
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 Julho, 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.
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 16
IRC
Entrega da Informação Empresarial Simplificada - IES /Declaração Anual, por transmissão electrónica de dados,
pelos sujeitos passivos de IRC, cujo período de tributação seja coincidente com o ano civil, com os correspondentes
anexos.
IRS
Entrega da Informação Empresarial Simplificada - IES /Declaração Anual, por transmissão electrónica de dados,
pelos sujeitos passivos de IRS, que disponham ou devam dispor de contabilidade organizada, com os
correspondentes anexos.
IVA
Entrega da Informação Empresarial Simplificada - IES / Declaração Anual, por transmissão electrónica de dados,
pelos sujeitos passivos de IRS, que disponham ou devam dispor de contabilidade organizada, ou de IRC, com os
correspondentes anexos.
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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).
2º pagamento por conta do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares (IRS) de titulares de rendimentos da
categoria B.
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.
Até ao dia 30
IRC
2º pagamento por conta do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas (IRC) devido por entidades residentes
que exercem, a título principal, actividade de natureza comercial, industrial ou agrícola e por não residentes com
estabelecimento estável;
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.
2º PAG.DE
2º pagamento adicional por conta da derrama estadual devido por entidades residentes que exercem, a título principal,
actividade de natureza comercial, industrial ou agrícola e por não residentes com estabelecimento estável que tenham
no exercício anterior um lucro tributável superior a 2 000 000 €.
IVA
Entrega, por transmissão electrónica de dados, do pedido de restituição IVA pelos sujeitos passivos cujo imposto
suportado, no ano civil anterior ou 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 ou,
se período inferior, desde que termine em 31 de Dezembro e valor não seja inferior a € 50, tal como refere o Decreto-Lei
nº 186/2009 de 12 de Agosto.
Entrega, por transmissão electrónica de dados, do pedido de restituição IVA pelos sujeitos passivos cujo imposto
suportado, no ano civil anterior, noutro Estado Membro ou país terceiro (neste caso em suporte de papel), desde que o
montante a reembolsar seja igual ou superior a € 50, tal como refere o Decreto-Lei nº 186/2009 de 12 de Agosto.
IMI
Pagamento da 2ª prestação do Imposto Municipal sobre Imóveis, referente ao ano anterior.
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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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