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DIÁRIO DA REPÚBLICA 
 

 

Resumo da legislação e outras matérias de interesse  

1ª Quinzena de dezembro de 2018 

 

Lei n.º 66/2018, de 3 de dezembro - Cria um Código de Atividade Económica específico para a 

atividade económica itinerante (Primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 381/2007, de 14 de 

novembro, que aprova a Classificação Portuguesa das Atividades Económicas, Revisão 3). O 

anexo a que se refere o artigo 2.º do Decreto–Lei n.º 381/2007, de 14 de novembro, passa a 

ter os seguintes CAE: 

56306 — Estabelecimentos de bebidas itinerantes. 

93211 — Atividades de parques de diversão itinerantes. 

93295 — Outras atividades de diversão itinerantes. 

A presente lei entra em vigor 30 dias após a sua publicação. 

https://dre.pt/application/file/a/117207983 

 

Portaria n.º 309/2018, de 3 de dezembro - Regula o regime aplicável à certificação de 

entidades formadoras de mediadores de recuperação de empresas. 

https://dre.pt/application/file/a/117207986 

 

Portaria n.º 310/2018, de 4 de dezembro - Regulamenta o disposto no artigo 45.º da Lei n.º 

83/2017, de 18 de agosto (estabelece medidas de natureza preventiva e repressiva de 

combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo), definindo as 

tipologias de operações a comunicar, pelas entidades obrigadas, ao Departamento Central de 

Investigação e Ação Penal da Procuradoria -Geral da República (DCIAP) e à Unidade de 

Informação Financeira da Polícia Judiciária (UIF), bem como o prazo, a forma e os demais 

termos das comunicações. 

https://dre.pt/application/file/a/117226625  

 

Decreto-Lei n.º 110/2018, de 10 de dezembro - Aprova o novo Código da Propriedade 

Industrial, transpondo as Diretivas (UE) 2015/2436 e (UE) 2016/943. 

https://dre.pt/application/file/a/117306206 

 

Aviso n.º 144/2018, de 10 de dezembro - Aprovação da Convenção entre a República 

Portuguesa e o Montenegro para Evitar a Dupla Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal em 

Matéria de Impostos sobre o Rendimento, assinada em Lisboa, em 12 de julho de 2016. 

https://dre.pt/application/file/a/117306207 

 

https://dre.pt/application/file/a/117207983
https://dre.pt/application/file/a/117207986
https://dre.pt/application/file/a/117226625
https://dre.pt/application/file/a/117306206
https://dre.pt/application/file/a/117306207
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Portaria n.º 315/2018, de 10 de dezembro - Fixa em (euro) 150 000,00 o montante do capital 

mínimo coberto pelo seguro de responsabilidade civil obrigatória para os mediadores de 

recuperação de empresas. 

https://dre.pt/application/file/a/117306208 

 

Portaria n.º 316/2018, de 10 de dezembro - Sétima alteração ao Regulamento Específico do 

Domínio da Competitividade e Internacionalização, aprovado pela Portaria n.º 57-A/2015, de 

27 de fevereiro (FEDER E FSE). 

https://dre.pt/application/file/a/117306209 

 

Decreto-Lei n.º 111/2018, de 11 de dezembro - Cria e regulamenta o Programa de Captação 

de Investimento para o Interior (PC2II). 

https://dre.pt/application/file/a/117350287 

 

Portaria n.º 317/2018, de 11 de dezembro - Procede à atualização dos coeficientes de 

desvalorização da moeda a aplicar aos bens e direitos alienados durante o ano de 2018. 

https://dre.pt/application/file/a/117350291 

 

Declaração de Retificação n.º 40/2018, de 12 de dezembro - Retifica a Portaria n.º 303/2018, 

de 26 de novembro, da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural, que procede à 

alteração de várias portarias do Programa de Desenvolvimento Rural do Continente 2020 

(PDR2020), publicada no Diário da República, n.º 227, 1.ª série, de 26 de novembro de 2018. 

https://dre.pt/application/file/a/117368080 

 

Portaria n.º 319/2018, de 12 de dezembro - Portaria que aprova a declaração modelo 39 e 

respetivas instruções de preenchimento. 

https://dre.pt/application/file/a/117368081 

 

Portaria n.º 320/2018, de 13 de dezembro - Aprova a nova declaração modelo 37 e as 

respetivas instruções de preenchimento. 

https://dre.pt/application/file/a/117377053  

 

Portaria n.º 321/2018, de 13 de dezembro - Aprova a nova declaração modelo 13 e as 

respetivas instruções de preenchimento. 

https://dre.pt/application/file/a/117377054  

 

Portaria n.º 322/2018, de 13 de dezembro - Aprova as novas instruções de preenchimento da 

declaração modelo 25. 

https://dre.pt/application/file/a/117377055 

 

https://dre.pt/application/file/a/117306208
https://dre.pt/application/file/a/117306209
https://dre.pt/application/file/a/117350287
https://dre.pt/application/file/a/117350291
https://dre.pt/application/file/a/117368080
https://dre.pt/application/file/a/117368081
https://dre.pt/application/file/a/117377053
https://dre.pt/application/file/a/117377054
https://dre.pt/application/file/a/117377055
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PORTAL DAS FINANÇAS 
 

Portaria n.º 324/2018, de 14 de dezembro - Aprova a nova declaração modelo 44 e as 

respetivas instruções de preenchimento. 

https://dre.pt/application/file/a/117379894 

 

Portaria n.º 325/2018, de 14 de dezembro - Aprova a nova declaração modelo 10 e as 

respetivas instruções de preenchimento. 

https://dre.pt/application/file/a/117379895 

 

Portaria n.º 326/2018, de 14 de dezembro - Determina que o valor da «taxa sanitária e de 

segurança alimentar mais» para o ano de 2019 é de 7 (euro) por metro quadrado de área de 

venda do estabelecimento comercial. 

https://dre.pt/application/file/a/117379896 

 

 

Ficha doutrinária: Processo: nº 2018000172 - IVE n.º 13150, sobre Ampliação de Hipoteca. 

Disponibilizado em 4 de dezembro 

Diploma: CIS e TGIS; Artigo: Verba 10 da TGIS 

Conclusão: A concessão de novo crédito, na sequência de “ampliação de mútuo e hipoteca”, 

quando acompanhada da constituição de nova garantia ou do alargamento do valor de garantia 

anterior que seja suscetível de cobrir o seu valor, é um facto tributário novo, que dá origem a 

nova liquidação de imposto do selo. 

No caso em análise, com base nos elementos conhecidos, e respondendo em concreto à 

questão formulada pela Requerente, a liquidação do imposto do selo ao abrigo da verba 10 da 

TGIS só poderia ter tido lugar pelo valor adicional do crédito garantido. 

http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_vinculativas/patrimonio/

selo/Documents/IS_IVE_13150.pdf  

 

Ficha doutrinária: Processo: nº 2018001508 - IVE n.º 14602, sobre Prémios concurso. 

Disponibilizado em 4 de dezembro 

Diploma: CIS e TGIS; Artigo: 1.º e Verba 11.2 da TGIS 

Conclusão: Na situação analisada observa-se que são testados os conhecimentos e a aptidão 

física dos candidatos, não estando presente na escolha, em momento algum, o fator “sorte”, 

pelo que os rendimentos obtidos não estão no âmbito da incidência do imposto do selo. 

http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_vinculativas/patrimonio/

selo/Documents/IS_IVE%2014602.pdf 

https://dre.pt/application/file/a/117379894
https://dre.pt/application/file/a/117379895
https://dre.pt/application/file/a/117379896
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_vinculativas/patrimonio/selo/Documents/IS_IVE_13150.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_vinculativas/patrimonio/selo/Documents/IS_IVE_13150.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_vinculativas/patrimonio/selo/Documents/IS_IVE%2014602.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_vinculativas/patrimonio/selo/Documents/IS_IVE%2014602.pdf
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Ficha doutrinária: Processo: nº 4239/2017, sobre Alteração da residência fiscal do locador – 

retenção na fonte. Disponibilizado em 6 de dezembro 

Diploma: CIRS; Artigo: 119.º 

Conclusão: Assim, no que respeita aos rendimentos que pagou e às retenções na fonte que 

efetuou, relativamente ao referido locador que, em 2015, alterou o seu domicílio fiscal para 

Espanha, entende-se que os respeitantes ao período de janeiro a setembro de 2017 devem ser 

incluídos na Declaração Modelo 10 (pois correspondem às guias de retenção na fonte efetuadas 

a sujeitos passivos residentes) e os respeitantes ao mês de outubro e seguintes devem passar 

a ser incluídos na Declaração Modelo 30 a apresentar até ao fim do 2.º mês seguinte àquele 

em que ocorre o ato do pagamento (e que corresponderão às guias de retenção na fonte 

efetuadas a sujeitos passivos não residentes). 

http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_vinculativas/rendimento

/cirs/Documents/PIV_12919.pdf 

 

Ficha doutrinária: Processo: nº 4220/2017, sobre Rendimentos de pensões auferidos no 

estrangeiro por residentes não habituais. Disponibilizado em 6 de dezembro 

Diploma: CIRS; Artigo: 81.º 

Conclusão: Assim, aos rendimentos de pensões auferidos no estrangeiro por sujeitos passivos 

residentes não habituais é aplicável o método de isenção desde que, verificados os 

pressupostos acima mencionados e seja assinalada a respetiva opção no anexo L da declaração 

Modelo 3 de IRS. 

http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_vinculativas/rendimento

/cirs/Documents/PIV_12899.pdf 

 

Ficha doutrinária: Processo: nº 1422/2018, sobre Encargos com rendas de imóveis para 

habitação permanente. Disponibilizado em 6 de dezembro 

Diploma: CIRS; Artigo: 78.º-E 

Conclusão: Ora, mantendo a requerente o seu domicílio fiscal em Vila Nova de Santo André, 

não podem as rendas suportadas com a casa em Lisboa, ser dedutíveis ao abrigo do disposto 

no artº 78.º-E do CIRS. 

http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_vinculativas/rendimento

/cirs/Documents/PIV_13775.pdf 

 

Ficha doutrinária: Processo: nº 1422/2018, sobre Encargos com rendas de imóveis para 

habitação permanente. Disponibilizado em 6 de dezembro 

Diploma: CIRS; Artigo: 78.º-E 

 

 

http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_vinculativas/rendimento/cirs/Documents/PIV_12919.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_vinculativas/rendimento/cirs/Documents/PIV_12919.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_vinculativas/rendimento/cirs/Documents/PIV_12899.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_vinculativas/rendimento/cirs/Documents/PIV_12899.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_vinculativas/rendimento/cirs/Documents/PIV_13775.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_vinculativas/rendimento/cirs/Documents/PIV_13775.pdf
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Conclusão: Ora, tratando-se de rendimentos da categoria F, poderão ser considerados todos os 

encargos efetivamente suportados pelo sujeito passivo, desde que devidamente comprovados, 

com a exceção dos expressamente referidos no artigo 41.º do Código do IRS. 

http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_vinculativas/rendimento

/cirs/Documents/PIV_11827.pdf 

 

Ficha doutrinária: Processo: nº 4240/2017, sobre Despesas com imóvel arrendado - 

compropriedade. Disponibilizado em 6 de dezembro 

Diploma: CIRS; Artigo: 41.º 

Conclusão: Tratando-se de vários comproprietários/locadores que obtêm rendimentos prediais 

(categoria F) e sendo as despesas suportadas pelos mesmos, ainda que os documentos 

comprovativos das despesas em causa se encontrem emitidos só em nome de um dos 

comproprietários, desde que se mostrem devidamente emitidos sob a forma legal, poderão as 

mesmas ser imputáveis aos locadores/comproprietários, na quota-parte da renda recebida por 

cada um. 

http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_vinculativas/rendimento

/cirs/Documents/PIV_12921.pdf 

 

Ficha doutrinária: Processo: nº 3297/2017, sobre Suspensão do estatuto de residente não 

habitual. Disponibilizado em 6 de dezembro 

Diploma: CIRS; Artigo: 16.º 

Conclusão: Assim, independentemente do número de anos em que o sujeito passivo foi 

residente no estrangeiro e suspendeu a aplicação do regime fiscal dos residentes não habituais, 

pode requerer a sua retoma desde que o faça no decurso do período em que o mesmo foi 

concedido e conta-se o período remanescente a partir do ano, inclusive, em que volte a ser 

considerado residente em território português. 

http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_vinculativas/rendimento

/cirs/Documents/PIV_12512.pdf 

 

Ficha doutrinária: Processo: nº 841/2018, sobre Inaptidão para o trabalho e para angariação 

de meios de subsistência - Prova. Disponibilizado em 6 de dezembro 

Diploma: CIRS; Artigo: 13.º 

Conclusão: No caso concreto, considerando que a filha maior de idade aufere uma pensão de 

invalidez, constitui prova da inaptidão para o trabalho e para a angariação de meios de 

subsistência o documento que titula as prestações pagas pelo Centro Nacional de Pensões a 

título de pensão de invalidez, porquanto, as mesmas apenas são pagas pela segurança social 

após verificação e certificação pela entidade competente da incapacidade para o trabalho. 

http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_vinculativas/rendimento

/cirs/Documents/PIV_13428.pdf 

http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_vinculativas/rendimento/cirs/Documents/PIV_11827.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_vinculativas/rendimento/cirs/Documents/PIV_11827.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_vinculativas/rendimento/cirs/Documents/PIV_12921.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_vinculativas/rendimento/cirs/Documents/PIV_12921.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_vinculativas/rendimento/cirs/Documents/PIV_12512.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_vinculativas/rendimento/cirs/Documents/PIV_12512.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_vinculativas/rendimento/cirs/Documents/PIV_13428.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_vinculativas/rendimento/cirs/Documents/PIV_13428.pdf
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Ficha doutrinária: Processo: nº 740/2018, sobre Alienação de imóvel – Reinvestimento da 

quota-parte. Disponibilizado em 6 de dezembro 

Diploma: CIRS; Artigo: 10.º 

Conclusão: Para que se possa considerar um qualquer montante como reinvestido, nos termos 

do n.º 5 do artigo 10.º do CIRS, terá, desde logo, o imóvel que originou as mais-valias que 

corresponder ao domicílio fiscal e, simultaneamente, constituir a habitação própria e 

permanente do sujeito passivo/agregado familiar. Assim, desde que cumpridos os requisitos 

legalmente estabelecidos para o efeito, poderá beneficiar da exclusão tributária consagrada no 

n.º 5 do artigo 10.º do CIRS, devendo indicar no anexo G, a apresentar conjuntamente com a 

modelo 3 do IRS do ano de 2017, 50% do valor de aquisição e do valor de realização, 

apurados nos termos do disposto do artigo 46.º e 44.º, ambos do CIRS, e manifestar a 

intenção de reinvestir. 

http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_vinculativas/rendimento

/cirs/Documents/PIV_13352.pdf 

 

Ficha doutrinária: Processo: nº 1682/18, sobre Rendimentos pagos a título de indemnização 

pelo Fundo de Garantia Salarial. Disponibilizado em 6 de dezembro 

Diploma: CIRS; Artigo: 2.º 

Conclusão: Nestes termos, as importâncias pagas a título de indemnização por cessação do 

contrato de trabalho, asseguradas pelo Fundo de Garantia Salarial, estão sujeitas a tributação 

na parte que exceda o valor calculado de acordo com a alínea b) do n.º 4 do artigo 2.º do 

CIRS. 

http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_vinculativas/rendimento

/cirs/Documents/PIV_13864.pdf 

 

Ficha doutrinária: Processo: nº 3292/2017, sobre Rendimentos do trabalho dependente e de 

capitais pagos por não residente a um residente em Portugal, em consequência de uma decisão 

judicial do Tribunal Espanhol. Disponibilizado em 6 de dezembro 

Diploma: CIRS; Artigo: 2.º e 5.º 

Conclusão: Em conformidade com o disposto no n.º 1 do artigo 81.º do CIRS a eliminação da 

dupla tributação internacional efetua-se pelo direito ao crédito de imposto, dedutível de acordo 

com as regras estabelecidas nas alíneas a) e b) do citado preceito legal. Os rendimentos em 

causa devem ser indicados no Anexo J da declaração modelo 3 de IRS a entregar em 2018 e 

respeitantes aos rendimentos auferidos em 2017. 

http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_vinculativas/rendimento

/cirs/Documents/PIV_12496.pdf 

http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_vinculativas/rendimento/cirs/Documents/PIV_13352.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_vinculativas/rendimento/cirs/Documents/PIV_13352.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_vinculativas/rendimento/cirs/Documents/PIV_13864.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_vinculativas/rendimento/cirs/Documents/PIV_13864.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_vinculativas/rendimento/cirs/Documents/PIV_12496.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_vinculativas/rendimento/cirs/Documents/PIV_12496.pdf
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Ficha doutrinária: Processo: nº 2015 003113, PIV n.º 9452, sobre Utilização do regime fiscal 

de apoio ao investimento (RFAI) para um investimento iniciado em 2015 e terminado em 2016. 

Disponibilizado em 6 de dezembro 

Diploma: Código Fiscal do Investimento; Artigo: 23.º 

Conclusão:  

Resposta à primeira questão: 

Exemplificando, se a importância “reportada” for de € 400,00 (RFAI de 2015) e de € 700,00 

(RFAI de 2016) e a coleta do IRC relativo a 2016 ascender a € 800,00, a requerente pode 

deduzir € 400,00 (RFAI de 2015) + € 400,00 (RFAI de 2016), absorvendo toda a coleta e 

ficando ainda por deduzir o montante de € 300,00 relativo ao RFAI de 2016, o qual pode vir a 

ser deduzido até à concorrência de 50% da coleta do IRC apurada relativamente a 2017. 

Resposta à segunda questão: 

Assim, admitindo que em 2015 as adições ao investimento em curso com natureza de ativos 

fixos tangíveis (que não sejam adiantamentos) ascendem, por exemplo, a € 6.000.000,00, o 

RFAI de 2015 determina-se pela aplicação da percentagem de 25% a € 5.000.000,00 e 10% a 

€ 1.000.000,00. 

E se em 2016 forem efetuadas, ainda, aplicações relevantes de € 8.000.000,00 (vindo o ativo 

fixo tangível a ser reconhecido e mensurado por € 14.000.000,00), aplica-se a percentagem de 

25% a 5.000.000,00 e de 10% a € 3.000.000,00 para determinar o RFAI de 2016. 

http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_vinculativas/rendimento

/circ/Documents/PIV_9452_Proc_2015_003113.pdf 

 

Ficha doutrinária: Processo: nº 2018 001413, PIV n.º 13650, sobre Prorrogação do prazo do 

Contrato de Concessão: ajustamento da vida útil dos ativos revertíveis afetos à concessão. 

Disponibilizado em 6 de dezembro 

Diploma: Decreto Regulamentar n.º 25/2009, de 14 de setembro; Artigo: 12.º 

Conclusão: EXEMPLO:  

Em 2018 foi adquirido um elemento do ativo revertível, com uma vida útil de 8 anos (taxa de 

12,5%), por € 1.000,00. Não foi estimado qualquer valor residual. 

. Como era de três o número de anos que restava do período de concessão (2018, 2019 e 

2020), fixou-se uma quota anual equivalente a 33,33% (€ 333,33). 

. Admitindo que, em 2020, a entidade concedente e a entidade concessionária acordam (antes, 

portanto, de procederem à alteração formal do contrato) em prorrogar o período de concessão 

até 2031, a quota anual seria recalculada em 2020, tendo por base a quantia depreciável, a 

qual, neste caso, coincide com a quantia escriturada 2 (€ 333, 34 = € 1.000,00 - € 666,66), e 

não já o custo de aquisição ou produção, e o período de vida útil remanescente do ativo (6 

anos) por ser inferior ao número de anos que restam do “novo” período de concessão. 

. A quota anual passaria a ser de € 55,56 (€ 333,34/6). 

 

 

http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_vinculativas/rendimento/circ/Documents/PIV_9452_Proc_2015_003113.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_vinculativas/rendimento/circ/Documents/PIV_9452_Proc_2015_003113.pdf


 

8 

 

http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_vinculativas/rendimento

/circ/Documents/PIV_13650_Proc_2018_001413.pdf 

 

Ficha doutrinária: Processo: nº 2010 001335 – PIV n.º 693, sobre Ativo intangível com vida 

útil limitada: Desvalorização excecional. Disponibilizado em 6 de dezembro 

Diploma: CIRC; Artigo: 38.º 

Conclusão: O gasto resultante do desreconhecimento do ativo intangível adquirido aquando da 

celebração do contrato definitivo de cessão da posição contratual e do contrato de franchising 

constitui uma desvalorização excecional antes prevista no art.º 10.º do Decreto Regulamentar 

n.º 2/90, ora revogado, e agora inserta no art.º 38.º (atual art.º 31.º-B) do Código do IRC. 

Esse gasto só pode vir a ser fiscalmente dedutível 1) quando e se houver decisão do tribunal 

no sentido de confirmar a resolução do contrato de franchising e 2) se o sujeito passivo 

apresentar à AT, até ao fim do primeiro mês do período de tributação seguinte ao da 

ocorrência do facto que determina a desvalorização excecional (a referida decisão do tribunal), 

uma exposição devidamente fundamentada e acompanhada, designadamente, de 

documentação comprovativa desse facto. 

http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_vinculativas/rendimento

/circ/Documents/PIV_693_Proc_2010_1335.pdf 

 

Ficha doutrinária: Processo: nº 2017 002405, PIV n.º 12323, sobre Reavaliação, para efeitos 

fiscais, dos elementos patrimoniais de natureza fixa tangível afetos a contratos de concessão. 

Disponibilizado em 6 de dezembro 

Diploma: CIRC e DL n.º 66/2016, de 3 de novembro; Artigo: Art.º 31.º do CIRC e art.ºs 2.º, 

3.º, 5.º, 8.º, 10.º e 13.º do DL 66/2016 

Conclusão:  

A) Para que a comparticipação financeira não deixe de ser tributada durante o período de vida 

útil que ainda resta ao ativo, terá de se considerar, como componente positiva do lucro 

tributável (efetuando a correspondente correção no quadro 07 da Declaração Modelo 22), a 

parcela anual da comparticipação financeira ainda não tributada que, proporcionalmente, 

corresponder à depreciação ou amortização anual aceite como gasto fiscal em resultado da 

reavaliação. 

B) Para efeitos de determinação do valor de mercado de cada ativo, tal como se encontra 

definido no n.º 2 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 66/2016, e tendo em consideração o preço 

pelo qual aquele ativo poderia ser transmitido entre entidades independentes, deve adicionar-

se ao valor apurado de acordo com a metodologia definida pela entidade contratada para o 

efeito o valor da correspondente comparticipação financeira ainda por reconhecer. 

C) Quanto a considerar-se, para efeitos de aplicação do disposto no n.º 5 do referido artigo 

2.º, que “um contrato de concessão” pode ser considerado como “um estabelecimento”, 

independentemente da área geográfica onde se encontram os ativos afetos a esse contrato, 

não se anteveem razões que possam obstar a tal consideração. 

http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_vinculativas/rendimento/circ/Documents/PIV_13650_Proc_2018_001413.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_vinculativas/rendimento/circ/Documents/PIV_13650_Proc_2018_001413.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_vinculativas/rendimento/circ/Documents/PIV_693_Proc_2010_1335.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_vinculativas/rendimento/circ/Documents/PIV_693_Proc_2010_1335.pdf
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D) No que respeita aos ativos cujo período de vida útil remanescente se situe no intervalo 

entre 60 e 96 meses (entre cinco e oito anos) a taxa a utilizar (em linha reta) em 2018 e nos 

períodos de tributação seguintes será a que corresponde ao período que ainda falte para 

completar o período máximo de vida útil. 

Relativamente aos elementos do ativo cujo período de vida útil remanescente seja inferior a 60 

meses (cf. n.º 10 do art.º 2.º e n.º 7 do art.º 8.º), a taxa a utilizar em 2018 e nos períodos de 

tributação seguintes será aquela que vai permitir que a depreciação ou amortização da parte 

do valor fiscal dos elementos reavaliados que corresponda ao incremento da reavaliação seja 

efetuada até ao termo do período adicional de utilização futura apurado nos termos do n.º 10 

do art.º 2.º do diploma em análise; 

No que se refere ao conjunto de elementos do ativo cujo período de vida útil remanescente 

seja superior a oito anos à data a que se reporta a reavaliação, o sujeito passivo só poderá 

optar pela aplicação, a partir de 2018, inclusive, da taxa anual de 12,5% à parte do valor fiscal 

dos elementos que corresponda ao incremento resultante da reavaliação se a sua aplicação 

(desde 2018, inclusive) não obrigar a que sejam efetuadas depreciações ou amortizações para 

além do período máximo de vida útil dos ativos reavaliados ou do final do período adicional de 

utilização futura. 

E) Se o incumprimento do período de detenção dos elementos reavaliados for motivado não 

por uma transmissão onerosa enquadrável no artigo 46.º do CIRC mas sim por uma das razões 

previstas no n.º 1 do artigo 31.º-B do mesmo diploma, que conduza, inevitavelmente, ao seu 

abate físico, desmantelamento, abandono ou inutilização, não é aplicável o disposto no artigo 

10.º do Decreto-Lei n.º 66/2016. Por conseguinte, o sujeito passivo não fica obrigado a 

proceder ao reinvestimento a que se refere o n.º 2, nem ao cumprimento do disposto no n.º 5, 

ambos do artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 66/2016. 

F) Em caso de erro na autoliquidação da tributação autónoma especial que determine o 

reembolso de parte desse valor, o sujeito passivo só pode reclamar, nos termos do artigo 13.º 

do Decreto-Lei n.º 66/2016, no prazo de dois anos após a apresentação da declaração modelo 

52, nos termos do artigo 131.º do CPPT. 

http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_vinculativas/rendimento

/circ/Documents/PIV_12323_Proc_2017_002405.pdf 

 

Ficha doutrinária: Processo: nº 2018 001371, PIV n.º 13627, sobre Alteração (voluntária) de 

política contabilística: consequências fiscais. Disponibilizado em 6 de dezembro 

Diploma: CIRC; Artigo: 18.º 

Conclusão: A desconsideração fiscal, no período de tributação em que for reconhecida, da 

variação patrimonial negativa decorrente da aplicação retrospetiva da alteração voluntária da 

política contabilística que vem sendo adotada na contabilização (como ativo) dos dispêndios de 

exploração e avaliação, e a consequente imputação destes dispêndios aos períodos de 

tributação em que foram suportados, obriga o sujeito passivo a apresentar declaração de  

 

http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_vinculativas/rendimento/circ/Documents/PIV_12323_Proc_2017_002405.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_vinculativas/rendimento/circ/Documents/PIV_12323_Proc_2017_002405.pdf
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substituição, no prazo previsto no n.º 2 do artigo 122.º do CIRC, se for caso disso, e a deduzir 

reclamações graciosas da autoliquidação, nos termos e prazos previstos no artigo 131.º do 

Código de Procedimento e de Processo Tributário. 

http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_vinculativas/rendimento

/circ/Documents/PIV_13627_Proc_2018_001371.pdf 

 

Ficha doutrinária: Processo: nº 2017002328, sobre Afetação a Comissões de festas de 

rendimentos derivados de terrenos baldios. Disponibilizado em 7 de dezembro 

Diploma: EBF e Lei 75/2017, de 17/08; Artigo: EBF – artigo 59º 

Conclusão: Partindo do pressuposto que as Comissões de Festas das três aldeias que compõem 

a antiga freguesia não terão, enquanto tais, fins lucrativos, antes se destinando à prossecução 

de fins culturais e sociais de interesse para os habitantes do núcleo ou núcleos populacionais 

da referida antiga freguesia, nessa medida, os identificados rendimentos que lhes foram 

atribuídos integram-se na isenção prevista no nº 1 do artigo 59º do EBF enquanto afetos a 

“melhoramentos junto da comunidade que os possui e gere”, desde que: 

- a afetação dos mesmos rendimentos para os referidos fins culturais e sociais – 

organização/realização de festas nos identificados baldios - resulte de deliberação da 

assembleia de compartes constante de ata assinada pela respetiva mesa (.(cfr. nº 2 do artigo 

3º e artigo 14º e artigo 19º todos da Lei 75/2017); 

- os rendimentos sejam afetos a esses fins até ao fim do quarto exercício posterior ao da sua 

obtenção, salvo em caso de justo impedimento no cumprimento do prazo de afetação, 

notificado à Autoridade Tributária e Aduaneira até ao último dia útil do 1º mês subsequente ao 

termo do referido prazo (cfr. parte final do nº 1 do artigo 59º do EBF). 

http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_vinculativas/rendimento

/circ/Documents/FD_Proc_2017_002328.pdf 

 

Ficha doutrinária: Processo: nº 3509/2017, sobre Cumulatividade do benefício fiscal previsto 

no artigo 19.º do EBF com os incentivos ao emprego previstos no Decreto-Lei n.º 72/2017, de 

21 de junho. Disponibilizado em 7 de dezembro 

Diploma: EBF; Artigo: 19.º 

Conclusão: Ora, da interpretação conjugada das normas estabelecidas no n.º 5 do artigo 19.º 

do EBF e no artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 72/2017, de 21 de junho, decorre uma 

impossibilidade de cumulação das duas medidas de apoio à criação de emprego. 

http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_vinculativas/rendimento

/circ/Documents/FD_Proc_2017_003509.pdf  

 

Ficha doutrinária: Processo: nº 2018 001593, PIV 13746, sobre Dedução por Lucros Retidos e 

Reinvestidos (DLRR) - Aplicações relevantes (investimento de expansão da capacidade de 

armazenagem). Disponibilizado em 7 de dezembro 

Diploma: Código Fiscal do Investimento (CFI); Artigo: 30.º 

http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_vinculativas/rendimento/circ/Documents/PIV_13627_Proc_2018_001371.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_vinculativas/rendimento/circ/Documents/PIV_13627_Proc_2018_001371.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_vinculativas/rendimento/circ/Documents/FD_Proc_2017_002328.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_vinculativas/rendimento/circ/Documents/FD_Proc_2017_002328.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_vinculativas/rendimento/circ/Documents/FD_Proc_2017_003509.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_vinculativas/rendimento/circ/Documents/FD_Proc_2017_003509.pdf
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Conclusão: No caso concreto, a sociedade irá construir um novo armazém, com o objetivo de 

ampliar o comércio, importação, exportação e reparação de máquinas e equipamentos para 

jardim, agricultura e florestas, (atividade em que se encontra registada e a que corresponde o 

CAE secundário 46610),o investimento em causa, para além de integrar o conceito de 

“investimento inicial”, será afeto à atividade produtiva desenvolvida pela empresa, e deverá 

ser registado contabilisticamente como ativo fixo tangível, sujeito a depreciações, pelo que o 

mesmo poderá ser elegível como aplicação relevante para efeitos de DLRR. Salienta-se contudo 

que, quanto ao terreno onde irá ser implantado o novo armazém, o mesmo não é elegível 

como aplicação relevante, atento o disposto na alínea a) do n.º 1 do art.º 30.º do CFI. 

No que se refere ao investimento em estantes metálicas, pode considerar-se elegível a sua 

aquisição como aplicações relevantes para efeitos da DLRR, porquanto essa aquisição se insere 

numa estratégia global de investimento (aumento da capacidade de armazenagem) e como tal 

possui enquadramento no âmbito do conceito de investimento inicial, sendo que se tratam de 

ativos fixos tangíveis sujeitos a depreciações, que não se encontram excecionados nas várias 

alíneas do n.º 1 do art.º 30.º do CFI, desde que adquiridos em estado de novo. 

Quanto ao investimento em viaturas automóveis, atendendo a que não se tratam de viaturas 

ligeiras de passageiros e mistas (excecionadas pela alínea c) do n.º 1 do art.º 30.º do CFI), e 

dado que a aquisição das mesmas se insere numa estratégia global de investimento (aumento 

da capacidade de armazenagem), referindo a requerente que as mesmas irão contribuir para 

um melhor acompanhamento dos revendedores e entrega de materiais urgentes, promovendo 

uma maior rotatividade de stocks, conclui-se que têm enquadramento no âmbito do conceito 

de investimento inicial, pelo que, desde que adquiridas em estado de novo, as mesmas 

também serão elegíveis para efeitos de DLRR. 

No que se refere à aquisição do equipamento informático, pese embora se tratem de bens do 

ativo fixo tangível sujeito a depreciações, a sua elegibilidade para efeitos de DLRR está 

subordinada ao seu enquadramento no âmbito do conceito de “investimento inicial”, 

considerado de uma forma global, nos termos da citada alínea d) do n.º 2 do artigo 2.º da 

Portaria 297/2015, de 21 de setembro. Porém, neste caso não se vislumbra de que modo a 

aquisição de equipamento informático contribui para o aumento da capacidade de 

armazenagem, pelo que a aquisição do mesmo configura uma aquisição isolada, não 

enquadrável no conceito de investimento inicial e portanto não elegível para efeitos de DLRR. 

http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_vinculativas/rendimento

/circ/Documents/FD_Proc_2018_001593.pdf 

 

Ficha doutrinária: Processo: nº 2017 003943, sobre Situação regularizada para efeitos do 

benefício da Dedução por Lucros Retidos e Reinvestidos. Disponibilizado em 7 de dezembro 

Diploma: Código do IRC; Artigo: 28.º CFI 

http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_vinculativas/rendimento/circ/Documents/FD_Proc_2018_001593.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_vinculativas/rendimento/circ/Documents/FD_Proc_2018_001593.pdf
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Conclusão: Em face do exposto, conclui-se que desde que se encontrem verificados os 

requisitos legais para que o contribuinte possa beneficiar da DLRR, o facto de se encontrar a 

regularizar dívidas à Segurança Social, mediante planos de pagamento em prestações com 

dispensa de garantia, não o impede de usufruir daquele benefício, pois que, nos termos da 

alínea b) do n.º 1 e n.º 2 do art.º 177.º A do CPPT, se considera que tem a sua situação fiscal 

e contributiva regularizada. 

http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_vinculativas/rendimento

/circ/Documents/FD_Proc_2017_003943.pdf 

 

Ficha doutrinária: Processo: nº 2648/18, sobre Direitos de autor - Entidade intermediária na 

cobrança. Disponibilizado em 7 de dezembro 

Diploma: CIRC; Artigo: 94.º 

Conclusão: De facto, se as importâncias recebidas pelo Agente das Editoras, a título de direitos 

de autor, que posteriormente transfere para a conta do(a) Autor(a), não lhe disserem respeito, 

a sua contabilização terá de ser efetuada em conta de terceiros. Nesta situação, os únicos 

réditos que o Agente aufere respeitam às comissões de agenciamento. 

Assim, nestas circunstâncias, a retenção na fonte deverá ser efetuada pelos devedores dos 

rendimentos, que, neste caso, são as Editoras, e imputada aos titulares dos direitos de autor. 

http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_vinculativas/rendimento

/circ/Documents/FD_Proc_2018_002648.pdf 

 

Ficha doutrinária: Processo: nº 2016 002550, e 2018 000657, sobre Regime simplificado de 

determinação da matéria coletável (Art.º 86.º-A do CIRC) e regime de participation exemption. 

Disponibilizado em 7 de dezembro 

Diploma: CIRC; Artigo: Art.º 86.º-A 

Conclusão: os sujeitos passivos que optem pelo regime simplificado de determinação da 

matéria coletável, previsto nos art.ºs 86.º-A e 86.º-B do CIRC, não podem beneficiar do 

regime de participation exemption, previsto no art.º 51.º-C do CIRC, ainda que estejam 

verificados todos os requisitos previstos nos artigos 51.º e 51.º-C do CIRC, relativamente às 

mais-valias e menos-valias realizadas com a transmissão onerosa de partes, uma vez que não 

procedem ao apuramento do lucro tributável (no âmbito do qual seriam feitos os ajustamentos 

necessários à não tributação), mas sim da matéria coletável, por aplicação aos rendimentos 

obtidos dos coeficientes previstos no n.º 1 do art.º 86º-B do CIRC. 

http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_vinculativas/rendimento

/circ/Documents/FD_Proc_2016_002550.pdf 

 

Ficha doutrinária: Processo: nº 3019/18, sobre Operação transfronteiriça de permuta de partes 

sociais. Disponibilizado em 7 de dezembro 

Diploma: CIRC; Artigo: Art.º 73.º 

http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_vinculativas/rendimento/circ/Documents/FD_Proc_2017_003943.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_vinculativas/rendimento/circ/Documents/FD_Proc_2017_003943.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_vinculativas/rendimento/circ/Documents/FD_Proc_2018_002648.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_vinculativas/rendimento/circ/Documents/FD_Proc_2018_002648.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_vinculativas/rendimento/circ/Documents/FD_Proc_2016_002550.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_vinculativas/rendimento/circ/Documents/FD_Proc_2016_002550.pdf
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Conclusão: Nestes termos, sendo não residentes em território português quer os ex sócios da 

sociedade adquirida, quer a sociedade adquirente, não é aplicável o regime fiscal de 

neutralidade à operação de permuta de partes sociais. 

http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_vinculativas/rendimento

/circ/Documents/FD_Proc_2018_003019.pdf 

 

Ficha doutrinária: Processo: nº 1166/2017, sobre Fundo de Pensões. Disponibilizado em 7 de 

dezembro 

Diploma: CIRC; Artigo: Art.º 43.º 

Conclusão: No que respeita às contribuições efetuadas para o plano de contribuição definida 

que confiram direitos adquiridos após 10 anos de permanência ao serviço, devem ser aceites 

como gastos, nos termos da alínea d) do n.º2 do artigo 23.º do Código do IRC, uma vez que 

são considerados rendimentos do trabalho dependente, nos termos do n.º3), alínea i) da alínea 

b) do n.º3 do artigo 2.º do Código do IRC. 

Quando não confiram direitos adquiridos aos seus participantes, as contribuições efetuadas só 

poderiam ser gasto, nos termos do n.º2 do artigo 43.º do Código do IRC, se se observassem 

as condições estabelecidas no seu n.º4, o que não é o caso, uma vez que os benefícios não são 

estabelecidos para a generalidade dos trabalhadores segundo um critério objetivo e idêntico 

para todos. Nestes termos, as respetivas contribuições não podem ser fiscalmente dedutíveis. 

http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_vinculativas/rendimento

/circ/Documents/FD_Proc_2017_001166.pdf 

 

Ficha doutrinária: Processo: nº 2018 003262, PIV 14274, sobre Enquadramento dos gastos 

suportados com a cantina, incluindo o custo das refeições cuja confeção é subcontratada. 

Disponibilizado em 7 de dezembro 

Diploma: CIRC; Artigo: Art.º 43.º 

Conclusão: Assim, o fornecimento de refeições aos seus trabalhadores, em instalações próprias 

(cantina), configura uma realização de utilidade social expressamente prevista no n.º 1 do 

art.º 43.º do CIRC e, cumpridos que se encontrem todos os requisitos aí previstos, os gastos 

suportados com a manutenção da aludida cantina, incluindo a subcontratação da confeção das 

refeições, são dedutíveis para efeitos de determinação do lucro tributável ao abrigo do art.º 

43.º do CIRC. 

http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_vinculativas/rendimento

/circ/Documents/FD_Proc_2018_003262.pdf 

 

Ficha doutrinária: Processo: nº 2017003856, sobre Despesas de honorários de advogado pagas 

após o seu falecimento. Disponibilizado em 7 de dezembro 

Diploma: CIRC; Artigo: Art.º 23.º 

http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_vinculativas/rendimento/circ/Documents/FD_Proc_2018_003019.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_vinculativas/rendimento/circ/Documents/FD_Proc_2018_003019.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_vinculativas/rendimento/circ/Documents/FD_Proc_2017_001166.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_vinculativas/rendimento/circ/Documents/FD_Proc_2017_001166.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_vinculativas/rendimento/circ/Documents/FD_Proc_2018_003262.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_vinculativas/rendimento/circ/Documents/FD_Proc_2018_003262.pdf
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Conclusão: O documento de quitação ou o recibo a emitir pelo Cabeça-de-casal, se a herança 

ainda estiver jacente ou indivisa, ou por todos os herdeiros, se a herança já estiver liquidada e 

partilhada, deverá conter os seguintes elementos: 

- a identificação da Requerente (designação, sede, NIF); 

- a identificação da herança e do seu autor (NIF da herança e respetivo autor); 

- a descrição dos serviços prestados; 

- a menção das importâncias pagas; 

- a data da prestação dos serviços. 

- Respeitados estes requisitos, é aceite como custo fiscal a remuneração paga pela requerente 

relativa aos serviços prestados pelo de cujus em vida. 

http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_vinculativas/rendimento

/circ/Documents/FD_Proc_2017_003856.pdf 

 

Ficha doutrinária: Processo: nº 2670/18, sobre Entrada de um imóvel para a realização do 

capital social. Disponibilizado em 7 de dezembro 

Diploma: CIRC; Artigo: Art.º 21.º 

Conclusão: Assim, uma vez que não existe a transferência de um conjunto estruturado de 

bens, materiais e humanos, suscetíveis de configurar uma unidade económica autónoma capaz 

de subsistir pelos seus próprios meios, esta operação não poderá beneficiar do regime de 

neutralidade fiscal. 

Na ótica da sociedade beneficiária, a entrega do imóvel para a realização do capital social 

constitui uma variação patrimonial positiva, excluída de tributação, nos termos da alínea a) do 

n.º 1 do artigo 21.º do CIRC. 

http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_vinculativas/rendimento

/circ/Documents/FD_Proc_2018_002670.pdf 

 

Ficha doutrinária: Processo: nº 2018 000144, sobre Rendimentos a considerar como reserva 

ou fruição na administração de bens. Disponibilizado em 7 de dezembro 

Diploma: CIRC; Artigo: Art.º 6.º CIRC Regime da Transparência Fiscal 

Conclusão: Não podem ser considerados como provenientes de bens mantidos como reserva 

ou para fruição os rendimentos provenientes de rendas recebidas de subarrendamentos de 

imóveis que a empresa tomou de arrendamento a terceiros, isto é, imóveis que não façam 

parte do património da sociedade. 

Deste modo, apenas as rendas recebidas de imóveis próprios, arrendados no âmbito da 

atividade da sociedade, integram o conceito de rendimentos provenientes de administração de 

bens ou valores mantidos como reserva ou para fruição. 

Para efeitos de aferir a média de 50% dos últimos três anos da totalidade dos rendimentos da 

sociedade, no sentido de se apurar se está ao não sujeita ao regime da transparência fiscal, 

previsto no art.º 6.º do CIRC, verifica-se que: 

http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_vinculativas/rendimento/circ/Documents/FD_Proc_2017_003856.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_vinculativas/rendimento/circ/Documents/FD_Proc_2017_003856.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_vinculativas/rendimento/circ/Documents/FD_Proc_2018_002670.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_vinculativas/rendimento/circ/Documents/FD_Proc_2018_002670.pdf
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a) Relativamente aos rendimentos provenientes da venda de imóveis adquiridos para revenda 

no âmbito da atividade da sociedade, o respetivo rendimento é o valor da venda do imóvel 

(preço), dado tratarem-se de inventários, não sendo estes rendimentos considerados como 

provenientes da atividade de administração de bens ou valores mantidos como reserva ou para 

fruição. 

b) No que concerne a juros de aplicações financeiras (obrigações), deve ser considerada a 

totalidade dos rendimentos recebidos a título de juros (alínea c) do n.º 1 do art.º 20.º do 

CIRC), não sendo estes rendimentos considerados como provenientes da atividade de 

administração de bens ou valores mantidos como reserva ou para fruição. 

c) No que diz respeito às mais-valias de aplicações financeiras (obrigações), incluindo os juros 

decorridos, nos termos do art.º 46.º e seguintes do CIRC, não são igualmente considerados 

como provenientes da atividade de administração de bens ou valores mantidos como reserva 

ou para fruição. 

http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_vinculativas/rendimento

/circ/Documents/FD_Proc_2018_000144.pdf 

 

Ficha doutrinária: Processo: nº 2018001283, sobre Tratamento fiscal de incrementos 

patrimoniais gratuitos, cujos beneficiários são pessoas coletivas não residentes, 

consubstanciados em quantias monetárias a concretizar por "trust", constituído para o efeito 

por nomeação de instância judicial inglesa, e resultantes de venda de imóvel sito em Portugal e 

de conta bancária em instituição bancária não residente. Disponibilizado em 7 de dezembro 

Diploma: CIRC; Artigo: Art.º 4.º  

Conclusão: Considera-se, à luz das normas internas e da CDT, serem passíveis de tributação os 

incrementos patrimoniais consubstanciados nas eventuais mais valias resultantes da venda, 

pelos testamenteiros, da fracção autónoma em causa. O valor de aquisição a considerar deverá 

ser o valor que tenha sido considerado para efeitos de liquidação de imposto do selo à data do 

decesso da autora da herança ou, na inexistência desta, o valor que serviria de base a essa 

liquidação caso fosse devido esse imposto, nos termos do nº 1 do artigo 45º do CIRS. O valor 

de realização será o valor da venda ou, se superior, o valor patrimonial tributário, sem prejuízo 

de prova em contrário (cfr. art. 44º, alínea f) do nº 1, nºs 2 e 5 do CIRS); 

http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_vinculativas/rendimento

/circ/Documents/FD_Proc_2018_001283.pdf 

 

Ficha doutrinária: Processo: nº 2017 000635, sobre Extensão e obrigação de imposto. 

Disponibilizado em 7 de dezembro 

Diploma: CIRC; Artigo: Art.º 4.º  

http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_vinculativas/rendimento/circ/Documents/FD_Proc_2018_000144.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_vinculativas/rendimento/circ/Documents/FD_Proc_2018_000144.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_vinculativas/rendimento/circ/Documents/FD_Proc_2018_001283.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_vinculativas/rendimento/circ/Documents/FD_Proc_2018_001283.pdf
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Conclusão: Em face do exposto, conclui-se que a representação permanente em Portugal 

consubstancia um estabelecimento da entidade sediada num país terceiro, nos termos da 

alínea c) do n.º 2 do art.º 5.º do CIRC, na medida em que se trata de um escritório localizado 

em território nacional, através do qual é exercida em território nacional uma atividade de 

natureza comercial de prestação de serviços sujeitas a IRC de acordo com disposto no n.º 4 do 

art.º 3.º do CIRC. E, em face da CDT celebrada pelo Estado Português com o país terceiro em 

questão, o estabelecimento estável pode ser tributado em Portugal. 

Sendo uma entidade não residente com estabelecimento estável, o lucro tributável desse 

estabelecimento estável é determinado, nos termos do art.º 55.º do CIRC, aplicando-se, com 

as necessárias adaptações, as regras relativas aos sujeitos passivos residentes que exercem, a 

título principal, uma atividade comercial, industrial ou agrícola. 

http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_vinculativas/rendimento

/circ/Documents/FD_Proc_2017_000635.pdf 

 

Ficha doutrinária: Processo: nº 13367/2018, sobre Taxas – Serviços prestados a produtores 

agrícolas e outros, relativamente a revisões ou reparações de tesouras de poda elétricas e 

atadoras elétricas, usadas predominantemente na agricultura, que são executados e debitados 

por outros 3.ºs. Disponibilizado em 11 de dezembro 

Diploma: CIVA; Artigo: al a) do n.º 1 do art. 18.º 

Conclusão: No caso em apreço, a Requerente refere que os equipamentos acima referidos 

(tesouras de poda elétricas e atadoras elétricas) são usados predominantemente na 

agricultura, sendo que a maioria dos seus clientes são produtores agrícolas. Nestes termos se 

as operações efetuadas consubstanciam prestações de serviços de revisão e reparação de 

equipamento de uso incontestável em explorações agrícolas, constituem operações 

enquadráveis na alínea f) da verba 4.2 da Lista I anexa ao CIVA. A ser assim, ao faturar tais 

prestações de serviços aos seus clientes, a Requerente deve aplicar a taxa reduzida prevista na 

alínea a) do n.º 1 e n.º 3 do artigo 18.º do CIVA (6%). 

Finalmente, aplicando os critérios supra mencionados, conclui-se que as prestações de serviços 

de revisão e reparação do referido equipamento quando faturadas à Requerente, devem ser 

sujeitas à aplicação da taxa reduzida do imposto, a que se refere a alínea a) do n.º 1 do artigo 

18.º do CIVA (6%), tendo em atenção o referido no ponto 10 da presente informação. 

http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_vinculativas/despesa/civ

a/Documents/INFORMACAO_13367.pdf 

 

Ficha doutrinária: Processo: nº 13431/2018, sobre Representante fiscal - Renuncia à 

representação - Domicílio fiscal eletrónico - Serviço público de notificações eletrónicas. 

Disponibilizado em 11 de dezembro 

Diploma: CIVA; Artigo: n.º 1 do art.º 30.º do CIVA; art.º 19.º da LGT 

http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_vinculativas/rendimento/circ/Documents/FD_Proc_2017_000635.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_vinculativas/rendimento/circ/Documents/FD_Proc_2017_000635.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_vinculativas/despesa/civa/Documents/INFORMACAO_13367.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_vinculativas/despesa/civa/Documents/INFORMACAO_13367.pdf
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Conclusão: A circunstância de os representados (entidades não-residentes que sejam sujeitos 

passivos do imposto, em território nacional) associarem a respetiva morada única digital, para 

efeitos do consignado no art.º 19.º da LGT não dispensa a nomeação, em sede do IVA, de um 

representante fiscal, nos termos e condições previstas no art.º 30.º do CIVA, quando esta seja 

obrigatória. 

Existe, sempre, a possibilidade de a Requerente proceder à renúncia, enquanto representante 

fiscal de um sujeito passivo não-residente, nos moldes que quedaram supra expostos. 

http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_vinculativas/despesa/civ

a/Documents/INFORMACAO_13431.pdf 

 

Ficha doutrinária: Processo: nº 13443/2018, sobre Taxas - "Pau de canela" ou "Canela em 

pau" especiaria, obtida a partir da casca interna de várias espécies de árvores do género 

Cinnamomum. Disponibilizado em 11 de dezembro 

Diploma: CIVA; Artigo: n al a) do n.º 1 e do n.º 3 do art. 18.º do CIVA, verba 5.1.3 da lista I, 

anexa ao referido Código 

Conclusão: Deste modo, na comercialização do referido produto, independentemente do 

embalamento, deve ser aplicada a taxa reduzida do imposto, a que se refere a alínea a) do n.º 

1 e do n.º 3 do artigo 18.º do Código do IVA, por enquadramento na verba 5.1.3 da lista I, 

anexa ao referido Código. 

http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_vinculativas/despesa/civ

a/Documents/INFORMACAO_13443.pdf 

 

Ficha doutrinária: Processo: nº 13766/2018, sobre RBC – DT – Transportes regulares entre 

estabelecimentos, instalações próprias, para reposição de produtos (pão e bolos) em pontos de 

venda. Disponibilizado em 11 de dezembro 

Diploma: CIVA; Artigo: DL n.º 147/2003 

Conclusão: Quando proceda à remessa dos produtos (pão e bolos) a clientes não identificados, 

deve emitir um documento global, nos termos da alínea a) do n.º 6 do artigo 4.º do RBC, o 

qual pode revestir qualquer dos formatos descritos na alínea b) do n.º 1 do artigo 2.º daquele 

diploma, podendo ser uma Guia de Remessa. Uma vez que a requerente está obrigada a emitir 

uma fatura aos seus clientes, que titule a transmissão de bens efetuada, deve proceder à 

emissão de fatura, nos termos do n.º 5 do artigo 36.º do CIVA) ou fatura simplificada, nos 

termos do artigo 40.º do mesmo código, cumprindo a obrigação de faturação e, 

simultaneamente, justifique a saída dos bens, conforme exigido pela alínea a) do n.º 6 do 

artigo 4.º do RBC. Assim, face ao questionado, afigura-se que a requerente agiu corretamente 

face ao quadro normativo aplicável. Note-se, contudo, que não foram anexados ao pedido de 

informação vinculativa os exemplos de Guia de Remessa e Guia de Transporte que a 

requerente refere. 

http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_vinculativas/despesa/civ

a/Documents/INFORMACAO_13766.pdf 

 

http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_vinculativas/despesa/civa/Documents/INFORMACAO_13431.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_vinculativas/despesa/civa/Documents/INFORMACAO_13431.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_vinculativas/despesa/civa/Documents/INFORMACAO_13443.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_vinculativas/despesa/civa/Documents/INFORMACAO_13443.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_vinculativas/despesa/civa/Documents/INFORMACAO_13766.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_vinculativas/despesa/civa/Documents/INFORMACAO_13766.pdf
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Ficha doutrinária: Processo: nº 13926/2018, sobre Enquadramento - Empresa local, 

integralmente detida por um Município - Promoção, construção, renovação, reabilitação, 

beneficiação, gestão e exploração do património não habitacional e das infraestruturas 

urbanísticas do Município - Mercado e Mercado temporário - Matadouro Industrial. 

Disponibilizado em 11 de dezembro 

Diploma: CIVA; Artigo: n.º 2 do art.º 2.º; al 29) do art.º 9.º 

Conclusão: A atividade prosseguida pela requerente, que se traduz na exploração do Mercado 

do <....> e do Mercado temporário do <....>, é sujeita a imposto, mas dele isenta no caso de 

se tratar de uma ocupação simples (cfr. explicado no ponto 19), ou tributada (não isenta), no 

caso de se tratar de uma ocupação com inclusão de equipamentos instalados, desde que, em 

qualquer caso, a atividade não seja exercida de forma não significativa.  

A gestão, exploração e rentabilização do Matadouro Industrial do (....), trata-se de uma 

operação sujeita a imposto e dele não isenta. 

Caso se verifique que a requerente efetua em simultâneo operações que conferem o direito à 

dedução e operações que não conferem tal direito (operações tributáveis e operações não 

tributáveis), pode optar por efetuar a dedução dos bens e serviços de utilização mista através 

do método de afetação real previsto no n.º 2 do art.º 23.º do CIVA, ou do método da 

percentagem de dedução constante do n.º 4 do mesmo preceito (Cfr. parte III do Ofício 

Circulado n.º 30159/2014, de 2014-06-18). 

Verifica-se que a requerente está enquadrada somente para o exercício da atividade de 

"ACTIVIDADES DE ENGENHARIA E TÉCNICAS AFINS)", a que corresponde o CAE 71120, pelo 

que deve proceder à entrega de uma declaração de alterações nos termos previstos nos artigos 

32.º e 35.º do Código do IVA, adicionando, nomeadamente, as atividades que aqui refere 

exercer. 

http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_vinculativas/despesa/civ

a/Documents/INFORMACAO_13926.pdf 

 

Ficha doutrinária: Processo: nº 13928/2018, sobre Operações Imobiliárias - Remuneração 

obtida pela utilização do espaço locado para comércio, centro comercial - Comparticipação 

proporcional, obtida nas despesas com os espaços comuns, relativa aos espaços locados. 

Disponibilizado em 11 de dezembro 

Diploma: CIVA; Artigo: al c), do n.º 1, do art. 18.º 

Conclusão: Primeira questão colocada 

Assim, em conclusão, a remuneração devida pela utilização do espaço locado para comércio, 

tal como se configura na situação apresentada no pedido de informação vinculativa, não é 

subsumível no conceito de locação, devendo considerar-se fora do âmbito de aplicação da 

isenção prevista da alínea 29), artigo 9.º, do Código do IVA, estando sujeita a IVA e dele não 

isenta, de harmonia com a alínea a) do n.º 1 do artigo 1.º, conjugada com o n.º 1 do artigo 

4.º do Código do IVA, sendo tributada à taxa normal deste imposto, nos termos do disposto na 

alínea c), do n.º 1, do artigo 18.º do Código do IVA. 

http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_vinculativas/despesa/civa/Documents/INFORMACAO_13926.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_vinculativas/despesa/civa/Documents/INFORMACAO_13926.pdf
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Segunda questão colocada 

No que se refere às contraprestações relativas a comparticipação proporcional nas despesas 

com os espaços comuns do centro comercial imputáveis a cada um dos espaços locados em 

função da sua permilagem na propriedade horizontal, contraprestação autónoma e dissociável 

da que se refere à utilização do espaço locado [acima analisada na resposta à primeira 

questão)], da mesma forma a mesma se constitui em IVA como uma prestação de serviços, de 

harmonia com a alínea a) do n.º 1 do artigo 1.º, conjugada com o n.º 1 do artigo 4.º do 

Código do IVA, sendo tributada à taxa normal deste imposto, nos termos do disposto na alínea 

c), do n.º 1, do artigo 18.º do Código do IVA, não relevando o enquadramento que for dado à 

contraprestação principal pela utilização do espaço locado. 

Terceira questão colocada 

Ora, atendendo a que se concluiu, na resposta à primeira questão colocada que a remuneração 

devida pela utilização do espaço locado para comércio, tal como se configura na situação 

apresentada no pedido de informação vinculativa, não é subsumível no conceito de locação, 

devendo considerar-se fora do âmbito de aplicação da isenção prevista da alínea 29), artigo 

9.º, do Código do IVA, estando sujeita a IVA e dele não isenta, de harmonia com a alínea a) do 

n.º 1 do artigo 1.º, conjugada com o n.º 1 do artigo 4.º do Código do IVA, sendo tributada à 

taxa normal deste imposto, não existe necessidade da renúncia à isenção do IVA desde logo 

pelo facto desta operação já ser tributada em IVA à taxa normal. 

http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_vinculativas/despesa/civ

a/Documents/INFORMACAO_13928.pdf 

 

Ficha doutrinária: Processo: nº 13972/2018, sobre Localização de operações – Construção de 

casas do tipo modelar (peça a peça) a implantar em França- RBC – DT – Transporte das peças 

para construção do bem. Disponibilizado em 11 de dezembro 

Diploma: CIVA; Artigo: 6º do CIVA; n.º 1 do art. 9.º do RITI 

Conclusão: A operação descrita no pedido configura uma transmissão de bens localizada em 

França, pelo que a requerente deve solicitar informação sobre o respetivo enquadramento à 

administração fiscal daquele país. 

A circulação dos materiais necessários para a realização de tal operação está excluída do 

âmbito de aplicação do RBC. Partindo do pressuposto de que o veículo é comunitário, tal 

documento deve corresponder à via utilizada, rodoviária, ferroviária, aérea ou marítima, 

podendo ser, respetivamente, a declaração de expedição (CMR — Convention Relative au 

Contrat de Transport International de Marchandise par Route), a carta de porte ferroviário 

CIM/COTIF (Convénio CIM/COTIF — Convénio Internacional Relativo ao Transporte de 

Mercadorias por Caminho de Ferro), carta de porte aéreo (Airway Bill — AWB) ou o 

conhecimento de embarque (Bill of Lading— B/L). 

http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_vinculativas/despesa/civ

a/Documents/INFORMACAO_13972.pdf 

 

http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_vinculativas/despesa/civa/Documents/INFORMACAO_13928.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_vinculativas/despesa/civa/Documents/INFORMACAO_13928.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_vinculativas/despesa/civa/Documents/INFORMACAO_13972.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_vinculativas/despesa/civa/Documents/INFORMACAO_13972.pdf
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Ficha doutrinária: Processo: nº 14031/2018, sobre Operações imobiliárias - Contraprestação 

devida pela utilização de espaço comercial - Operação não subsumível no conceito de simples 

ou mera locação, sujeita a IVA e dele não isenta. Disponibilizado em 11 de dezembro 

Diploma: CIVA; Artigo: al. c), do n.º 1, do art. 18.º do CIVA 

Conclusão: No caso ora em análise, pelo facto a atividade se exercer em centro comercial, o 

Centro Comercial ……, encontram-se disponibilizadas um conjunto de vantagens patrimoniais 

com reflexo diferenciador distintivo dos negócios aí desenvolvidos, vantagens patrimoniais 

essas que não se esgotam nas chamadas despesas de condomínio, nomeadamente: a 

promoção sob uma designação comercial unitária, os espaços de diversão e de lazer, as 

acessibilidades e o parqueamento a clientes, entre outros (nota n.º 16), confinando-se, na sua 

essência, num valor acrescentado de natureza diversa ao que decorre da simples ou mera 

ocupação em locação de espaço para comércio. 

E, naturalmente, este conjunto de vantagens patrimoniais hão de refletir-se no preço 

praticado, sendo este necessariamente superior àquele que seria caso se tratasse duma 

simples ou mera locação de espaço comercial. 

Assim, em conclusão e em resposta à questão suscitada, a contraprestação devida pela 

utilização de espaço para comércio, tal como se encontra descrito no presente pedido de 

informação vinculativa, deve considerar-se fora do âmbito de aplicação da isenção prevista da 

alínea 29), artigo 9.º, do Código do IVA, pelo facto desta operação não ser subsumível no 

conceito de simples ou mera locação, estando sujeita a IVA e dele não isenta, de harmonia 

com a alínea a) do n.º 1 do artigo 1.º, conjugada com o n.º 1 do artigo 4.º do Código do IVA, 

e por isso tributada à taxa normal deste imposto, de acordo com a alínea c), do n.º 1, do 

artigo 18.º do Código do IVA. 

http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_vinculativas/despesa/civ

a/Documents/INFORMACAO_14031.pdf 

 

Ficha doutrinária: Processo: nº 14045/2018, sobre Amostras - Amostras (pares de sapatos) 

para clientes nacionais e intracomunitários, que são mutiladas com um furo na sola e não são 

passíveis de serem comercializadas, visam apresentar/promover os bens produzidos. 

Disponibilizado em 11 de dezembro 

Diploma: CIVA; Artigo: n.º 7 do art. 3.º 

Conclusão: Assim, considerando o conceito de amostra previsto na Portaria n.º 497/2008, de 

24 de junho, e tendo presente a jurisprudência citada, entende-se que o produto descrito pela 

Requerente (sapatos enviados aos clientes com um furo na sola), se enquadra na previsão de 

amostra para efeitos de aplicação do artigo 3.º n.º 7 do Código do IVA. Deste modo, e 

respondendo concretamente à primeira questão colocada, as amostras enviadas aos clientes 

nas condições acima descritas, embora sejam consideradas transmissões de bens nos termos 

do artigo 3.º n.º 3 alínea f) do Código do IVA, estão excluídas de tributação nos termos do n.º 

7, primeira parte, da mesma norma. 

http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_vinculativas/despesa/civa/Documents/INFORMACAO_14031.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_vinculativas/despesa/civa/Documents/INFORMACAO_14031.pdf
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Relativamente à segunda e terceira questões, esclarecemos que, no caso das amostras, as 

condições de aplicação da exclusão de tributação respeitam apenas à finalidade (fins 

promocionais) e características do produto, não estando definido legalmente um limite máximo 

para o seu valor (quer unitário quer anual), os valores máximos mencionados na segunda 

parte do artigo 3.º n.º 7 do CIVA respeitam apenas às ofertas. 

http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_vinculativas/despesa/civ

a/Documents/INFORMACAO_14045.pdf 

 

Ficha doutrinária: Processo: nº 14053/2018, sobre Enquadramento - Instalação das máquinas 

de ATM numa instituição de pagamento - Comissões auferidas pelo fornecimento de informação 

relativa a contactos de estabelecimentos comerciais e/ou proprietários de imóveis que 

disponham de locais candidatos à instalação de um ATM. Disponibilizado em 11 de dezembro 

Diploma: CIVA; Artigo: al c) do n.º 1 do art. 18.º 

Conclusão: Assim, a quantia que a E. paga mensalmente à exponente relativa à instalação das 

máquinas de ATM nos estabelecimentos da própria exponente, não beneficia da isenção 

prevista na alínea 29) do artigo 9.º do CIVA, por se tratar da contraprestação pela realização 

de prestações de serviços abrangidas pela exclusão da isenção prevista na subalínea c) da 

mesma alínea 29) do artigo 9.º, sendo, como tal, sujeitas a imposto e dele não isentas, nos 

termos gerais do CIVA. 

Daqui resulta que a operação de intermediação/angariação de estabelecimentos para a 

instalação dos ATMs não consubstancia, como entende a exponente, "uma mera extensão do 

serviço prestado atualmente pela M., na cobrança de comissões de envios e transferências de 

remessas". Esta circunstância implica a liquidação, pela exponente, de imposto à taxa prevista 

na alínea c) do n.º 1 do artigo 18.º do CIVA, devendo emitir a respetiva fatura nos termos da 

alínea b) do n.º 1 do artigo 29.º e do artigo 36.º, ambos do CIVA. 

Importa referir que, a exponente está registada em IVA pelo exercício de "Outras atividades 

auxiliares de serviços financeiros, exceto seguros e fundos de pensões" (CAE 66190), desde 

01/04/2014, enquadrada no regime de isenção do artigo 9.º do CIVA, e, quanto ao tipo de 

operações, efetua operações que não conferem o direito à dedução. 

Uma vez que se constata que, além de atividades isentas de IVA ao abrigo da alínea 27) do 

artigo 9.º, realiza, também operações sujeitas a imposto, está obrigada a entregar uma 

declaração de alterações a que se refere o artigo 32.º do CIVA, nela aditando a atividade 

tributada. Porque realiza operações isentas de IVA sem direito à dedução e operações não 

isentas que conferem esse direito, para efeitos do exercício do direito à dedução do IVA 

suportado em bens e serviços utilizados simultaneamente na realização de ambos os tipos de 

operações, deve, na referida declaração de alterações, escolher um dos métodos de dedução 

previstos no artigo 23.º do CIVA, isto é, indicar que vai efetuar a dedução do imposto 

suportado segundo o método da afetação real ou da percentagem de dedução (pro rata). 

http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_vinculativas/despesa/civ

a/Documents/INFORMACAO_14053.pdf 

 

http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_vinculativas/despesa/civa/Documents/INFORMACAO_14045.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_vinculativas/despesa/civa/Documents/INFORMACAO_14045.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_vinculativas/despesa/civa/Documents/INFORMACAO_14053.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_vinculativas/despesa/civa/Documents/INFORMACAO_14053.pdf
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Ficha doutrinária: Processo: nº 14149/2018, sobre Enquadramento – Prestações de serviços e 

transmissões de bens efetuadas no exercício da uma atividade habitual por lares residenciais, 

lares de idosos, centros de dia e centros de convívio para idosos- Ausência de alvará que 

permita ao exercício de qualquer uma das atividades designadas. Disponibilizado em 11 de 

dezembro 

Diploma: CIVA; Artigo: al 7) do art. 9.º 

Conclusão: Se a Exponente não possuir, como parece ser o caso, para o exercício da atividade 

desenvolvida na "Residência Geriátrica ……" alvará (ou licença, ainda que provisória) emitida 

em seu próprio nome, não poderá beneficiar da isenção nas prestações de serviços e 

transmissões de bens estreitamente conexas, tal como consignada na alínea 7) do artigo 9.º 

do CIVA, pelo que, as transmissões de bens que pondera passar a faturar aos utentes, do 

champô às lâminas de barbear, bem como as prestações de serviços de cabeleireira/esteticista, 

devem ser tributadas à taxa normal do imposto, com exceção das pastas dentífricas de uso 

higiénico ou medicinal que, por se enquadrarem na alínea c) da verba 2.5 da Lista I anexa ao 

CIVA, são tributadas à taxa reduzida. 

A ser o caso, deverá, ainda, liquidar o imposto respeitante às operações já efetuadas e que 

considerou, indevidamente, abrangidas pela isenção da alínea 7) do artigo 9.º do CIVA, bem 

como proceder à substituição da(s) declaração(ões) periódica(s) de IVA, em conformidade. No 

entanto, se possuir o reconhecimento da utilidade social para a "Residência Geriátrica ……" 

(ainda que provisório), emitido em nome próprio, pelas autoridades competentes, reúne as 

condições para a aplicação da referida isenção, afigurando-se que os serviços 

(cabeleireiro/esteticista) e as transmissões de bens conexas (champô, gel de banho, creme 

hidratante, pasta de dentes, elixir, fixador de prótese, lâminas de barbear), objeto deste 

pedido de informação, desde que prestados aos respetivos utentes, também beneficiam da 

mesma isenção, dado constituírem operações indispensáveis para a prossecução das atividades 

e serviços habitualmente efetuadas por este tipo de equipamento (tal como preconizado na 

Portaria n.º 67/2012, de 21 de março). 

http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_vinculativas/despesa/civ

a/Documents/INFORMACAO_14149.pdf 

 

Ficha doutrinária: Processo: nº 14168/2018, sobre Enquadramento – Operações realizadas por 

Associação sem fins lucrativos – Organização de um evento científico - Patrocínios obtidos de 

várias empresas multinacionais. Disponibilizado em 11 de dezembro 

Diploma: CIVA; Artigo: n.º 1 do art. 4.º; 53.º 

Conclusão: Primeira questão 

Assim, o valor que a ora requerente pagará à universidade pública em causa, implicando 

serviços tais como a presença de funcionários, abertura de portões e disponibilização de 

mobiliário (cadeiras e carteiras), por extravasarem o conceito de arrendamento, não beneficia  

http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_vinculativas/despesa/civa/Documents/INFORMACAO_14149.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_vinculativas/despesa/civa/Documents/INFORMACAO_14149.pdf
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da isenção prevista no corpo da alínea 29) do art. 9.º do CIVA, configurando, nesta 

conformidade, uma prestação de serviços sujeita a imposto, e dele não isenta, nos termos do 

estabelecido no n.º 1 do art. 4.º do CIVA. 

Quanto à segunda e terceira questões, dir-se-á o seguinte: 

Em termos gerais os donativos/patrocínios consistem em entregas em dinheiro ou em espécie 

concedidos sem contrapartidas. Em sede de IVA, no que respeita aos donativos/patrocínios em 

dinheiro efetuados por sujeitos passivos do imposto, quando as regalias associadas a um 

donativo em dinheiro confirmem, pela sua natureza e valor, o espírito de liberalidade do 

doador, não se verifica o pressuposto de incidência objetiva do imposto, ficando tais donativos 

fora do âmbito do IVA. Contudo, se tais donativos/patrocínios tiverem associada a prestação de 

determinados serviços por exemplo, a publicidade, constituem a contraprestação de uma 

operação tributável, devendo, portanto, ser tributados [n.º 1 do art. 4.º e alínea c) do n.º 2 do 

art.16.º]. 

Deste modo, estando perante a prestação de serviços de publicidade prestados a sujeitos 

passivos não estabelecidos em Portugal no âmbito da realização do referido evento, a respetiva 

operação não é localizada, nem tributável no território nacional, ao abrigo da alínea a) do n.º 6 

do art. 6.º do CIVA, a contrário, devendo a fatura conter o motivo justificativo da não aplicação 

do IVA, ou seja "IVA-autoliquidação". 

Finalmente, relativamente à terceira questão, diga-se que, ao contrário do que refere a ora 

requerente, uma vez que está enquadrada, para efeitos de IVA, no regime especial de isenção 

do art. 53.º do CIVA, não irá liquidar imposto. Assim, quando o adquirente do serviço de 

publicidade for uma entidade nacional, ao emitir a respetiva fatura, deverá incluir a menção 

"IVA - regime de isenção (art.º 53.º)". 

http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_vinculativas/despesa/civ

a/Documents/INFORMACAO_14168.pdf 

 

Ficha doutrinária: Processo: nº 14170/2018, sobre Taxas – Locação, «wet lease», de 

helicópteros para serviço de emergência médica, incluindo a tripulação dos helicópteros 

(pilotos) com exceção da tripulação médica, gestão da aeronavegabilidade permanente e 

manutenção das aeronaves. Disponibilizado em 11 de dezembro 

Diploma: CIVA; Artigo: al. a) do n.º 1 do art. 18.º 

Conclusão: A prestação de serviços realizada pela requerente resulta de um contrato de 

locação de aeronave com tripulação, denominado «wet lease», celebrado com o LL, I.P. Para 

além da obrigação principal de cedência das aeronaves, a requerente encontra-se vinculada, 

por força daquele contrato, à realização de um acervo de prestações acessórias que se 

destinam a assegurar o voo e operacionalização permanente daqueles aparelhos. 

Por seu turno, cabe ao LL, I.P., prestar os serviços de transporte dos doentes e feridos, 

utilizando para o efeito as aeronaves locadas, ficando responsável pelos cuidados médicos e 

pelo fornecimento do pessoal e equipamento médico. Por conseguinte, a prestação de serviços  

http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_vinculativas/despesa/civa/Documents/INFORMACAO_14168.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_vinculativas/despesa/civa/Documents/INFORMACAO_14168.pdf
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realizada pela requerente ao LL, I.P., não consubstancia um transporte de doentes ou feridos, 

ou de passageiros, mas sim uma locação de aeronaves com tripulação mediante a qual estas 

se encontram permanentemente disponíveis e operacionalizáveis, de acordo com as 

necessidades e sob orientação do LL, I.P., pelo que não beneficia de enquadramento na alínea 

5) do artigo 9.º do CIVA, sendo uma operação sujeita a imposto e dele não isenta, tributada à 

taxa normal (23%), prevista na alínea a) do n.º 1 do artigo 18.º do CIVA. 

http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_vinculativas/despesa/civ

a/Documents/INFORMACAO_14170.pdf 

 

Ficha doutrinária: Processo: nº 14208/2018, sobre Enquadramento - Não aplicação do Regime 

dos bens em 2ª mão à comercialização de conchas e búzios de coleção, feita a colecionadores 

particulares e, esporadicamente, a sujeitos passivos e museus. Disponibilizado em 11 de 

dezembro 

Diploma: CIVA; Artigo: 1º, 2º, 3º. 

Conclusão: O artigo 2.º alínea c) do RETBSM define sujeito passivo revendedor como o sujeito 

passivo que, no âmbito da sua atividade, compra, afeta às necessidades da sua empresa, para 

revenda, bens em segunda mão, objetos de arte, de coleção ou antiguidades, quer esse sujeito 

passivo atue por conta própria, quer por conta de outrem nos termos de um contrato de 

comissão de compra e venda. Considerando o âmbito de aplicação do regime especial de 

tributação da margem e uma vez que o Requerente não adquire os objetos de coleção numa 

das situações descritas no artigo 3.º do RETBSM, recolhendo esses objetos gratuitamente na 

praia, não pode aplicar, na venda destes objetos, tal regime especial, devendo aplicar as 

regras gerais do IVA. 

http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_vinculativas/despesa/civ

a/Documents/INFORMACAO_14208.pdf 

 

Ficha doutrinária: Processo: nº 14238/2018, sobre Transmissão de bens – Delimitação 

negativa da incidência do imposto - Transmissão de uma unidade de negócio suscetível de 

constituir um ramo de atividade independente. Disponibilizado em 11 de dezembro 

Diploma: CIVA; Artigo: n.º 4 do art. 3.º. 

Conclusão: No caso sob análise, e de acordo com a informação prestada no processo, constata-

se que após a operação de cisão simples, a ora requerente irá transferir o seu património para 

a sociedade a criar denominada "YYY, SA", que irá continuar a atividade desenvolvida por 

aquela. Neste contexto, e no sentido do entendimento proposto pela requerente, verificando-se 

que o património transmitido é suscetível de constituir um ramo de atividade autónomo e uma 

vez que o adquirente será um sujeito passivo de imposto dos referidos na alínea a) do n.º 1 do 

art. 2.º do CIVA, que, segundo referido no ponto 54.º do pedido, desenvolverá uma atividade 

económica que lhe conferirá integral direito à dedução, pelo que, a operação, conforme foi 

descrita, é enquadrável na norma de exclusão preconizado no n.º 4 do art. 3.º e no n.º 5 do 

art. 4.º, ambos do CIVA. 

http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_vinculativas/despesa/civa/Documents/INFORMACAO_14170.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_vinculativas/despesa/civa/Documents/INFORMACAO_14170.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_vinculativas/despesa/civa/Documents/INFORMACAO_14208.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_vinculativas/despesa/civa/Documents/INFORMACAO_14208.pdf
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http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_vinculativas/despesa/civ

a/Documents/INFORMACAO_14238.pdf  

 

Ficha doutrinária: Processo: nº 14333/2018, sobre Taxas - Aquisição de material de socorro e 

salvamento adquirido por associações humanitárias e corporações de bombeiros. 

Disponibilizado em 11 de dezembro 

Diploma: CIVA; Artigo: 18.º. 

Conclusão: Os bens mencionados no ponto 1 da presente informação, face às suas 

características conforme se verifica das fichas técnicas anexas pela requerente, não oferecem 

dúvidas sobre a sua utilização no socorro e salvamento de pessoas. Contudo, porque a verba 

2.10, restringe a sua aplicação à transmissão dos referidos bens às entidades nela 

expressamente referidas, conclui-se que só podem beneficiar da aplicação da taxa reduzida do 

imposto, por enquadramento na citada verba, a transmissão dos referidos bens, desde que 

adquiridos por associações humanitárias e corporações de bombeiros, bem como pelo Instituto 

de Socorros a Náufragos e pelo SANAS - Corpo Voluntário de Salvadores Náuticos". 

http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_vinculativas/despesa/civ

a/Documents/INFORMACAO_14333.pdf 

 

Ficha doutrinária: Processo: nº 14389/2018, sobre RBC – DT – As faturas emitidas por via 

eletrónica como documento de transporte, devem ser acompanhadas de exemplar da fatura 

em suporte de papel. Disponibilizado em 11 de dezembro 

Diploma: CIVA; Artigo: n.º 10 do art. 36.º; DL n.º 147/2003. 

Conclusão: Sobre o requisito de aceitação pelo destinatário a que se refere o n.º 10 do artigo 

36.º do CIVA, afigura-se dever existir um assentimento do destinatário incidindo 

especificamente sobre a utilização de faturas eletrónicas, não significando, porém, a adoção de 

formalidade particular, pelo que a adoção do procedimento descrito pela Requerente, segundo 

o qual o cliente dá o seu consentimento para a utilização de faturas eletrónicas - às quais é 

aposta assinatura eletrónica avançada - de uma só vez, através dos canais de interação 

disponibilizados, encontra-se em harmonia com as regras do CIVA. 

Sobre a utilização de faturas emitidas por via eletrónica como documento de transporte, 

conclui-se que, na ausência de atribuição do código de identificação do documento por 

dispensa da obrigação da comunicação prévia prevista no n.º 5 do artigo 5.º do RBC, a 

circulação dos bens deve ser acompanhada de exemplar da fatura em suporte de papel. 

http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_vinculativas/despesa/civ

a/Documents/INFORMACAO_14389.pdf 

http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_vinculativas/despesa/civa/Documents/INFORMACAO_14238.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_vinculativas/despesa/civa/Documents/INFORMACAO_14238.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_vinculativas/despesa/civa/Documents/INFORMACAO_14333.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_vinculativas/despesa/civa/Documents/INFORMACAO_14333.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_vinculativas/despesa/civa/Documents/INFORMACAO_14389.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_vinculativas/despesa/civa/Documents/INFORMACAO_14389.pdf
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Ficha doutrinária: Processo: nº 14434/2018, sobre Taxas – Prestações de serviços, relativas à 

utilização de trabalho temporário em plantação hortícola, florestal e de frutos secos, 

nomeadamente sementeira, seleção e classificação de plantas……. Disponibilizado em 11 de 

dezembro 

Diploma: CIVA; Artigo: al c) do n.º 1 do art. 18.º. 

Conclusão: Deste modo, as operações que consistem em prestações de serviços de cedência de 

pessoal, ainda que tenha por fim a realização de trabalhos no âmbito de atividades de 

produção agrícola, são tributados à taxa normal do imposto (23%), de acordo com a alínea c) 

do n.º 1 e n.º 3 do artigo 18.º do CIVA, por falta de enquadramento em qualquer uma das 

listas anexas ao citado diploma legal. 

http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_vinculativas/despesa/civ

a/Documents/INFORMACAO_14434.pdf 

 

Ficha doutrinária: Processo: nº 14449/2018, sobre Inversão do sujeito passivo – Serviços de 

Construção Civil - Vendeu e instalação de uma cobertura de piscina. Disponibilizado em 11 de 

dezembro 

Diploma: CIVA; Artigo: al j), do n.º 1, do art. 2.º. 

Conclusão: A transmissão e montagem de vedações de jardins e piscinas se precedidas de 

serviços de construção civil, e que após a sua realização fiquem, inequivocamente, ligadas ao 

imóvel, são abrangidas pela inversão prevista na j), do n.º 1, do artigo 2.º do CIVA, desde 

que, cumulativamente, o adquirente desses serviços seja um sujeito passivo de IVA em 

Portugal que aqui pratique operações que confiram, total ou parcialmente, o direito à dedução 

do imposto. A qualificação destas situações, não depende de outras obras que estejam a 

decorrer no mesmo espaço. Estas faturas devem ser emitidas sem IVA, com a expressão 'IVA - 

autoliquidação' (cf. n.º 13, do artigo 36.º do CIVA), e os respetivos valores devem ser inscritos 

no campo 8, quadro 06, da respetiva declaração periódica de IVA. 

http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_vinculativas/despesa/civ

a/Documents/INFORMACAO_14449.pdf 

 

Ficha doutrinária: Processo: nº 14511/2018, sobre Direito á dedução – Exclusão - Aquisição de 

uma viatura comercial de 3 lugares, tendo em conta que se desloca ao domicílio das clientes 

com problemas de locomoção, para executar trabalhos no âmbito da atividade de cabeleireiro e 

estética. Disponibilizado em 11 de dezembro 

Diploma: CIVA; Artigo: 19º a 21º. 

Conclusão: Nos termos expostos, embora o veículo em causa possua 3 lugares e ainda que 

possa estar classificado no documento único automóvel como ligeiro de mercadorias, para 

efeitos de IVA não é suscetível de dedução uma vez que não é destinado unicamente ao 

transporte de mercadorias, conforme referência intencional por parte do legislador para  

http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_vinculativas/despesa/civa/Documents/INFORMACAO_14434.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_vinculativas/despesa/civa/Documents/INFORMACAO_14434.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_vinculativas/despesa/civa/Documents/INFORMACAO_14449.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_vinculativas/despesa/civa/Documents/INFORMACAO_14449.pdf
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considerar, ou não, as viaturas no âmbito da exclusão prevista na alínea a), do n.º 1, do art.º 

21.º, do CIVA. Esta doutrina foi recentemente refletida no Oficio-Circulado nº 30152/2013, de 

16 de outubro. Assim, o imposto suportado na aquisição, manutenção e reparação do referido 

veículo, não é suscetível de beneficiar do disposto na alínea a) do n.º 2 do artigo 21.º do CIVA. 

Não obstante, informa-se contudo que relativamente às despesas com combustíveis, a alínea 

b) do n.º 1 do artigo 21.º do CIVA, permite a dedução do imposto suportado nas aquisições de 

gasóleo, de gases de petróleo liquefeitos (GPL), gás natural e biocombustíveis, na proporção de 

50%, com exceção dos bens elencados nas sub-alíneas i) a v) desta mesma alínea, em que o 

imposto é totalmente dedutível. O imposto suportado na aquisição de gasolina não é dedutível. 

http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_vinculativas/despesa/civ

a/Documents/INFORMACAO_14511.pdf 

 

Ficha doutrinária: Processo: nº 14541/2018, sobre Operações imobiliárias - Rendas de leasing 

- Cedência de posição contratual. Disponibilizado em 11 de dezembro 

Diploma: CIVA; Artigo: al 30) do art.º 9.º ou art. 18º. 

Conclusão: Em face do exposto conclui-se que: 

I. Se o contrato de cedência de posição contratual reunir as condições de sujeição a tributação 

em sede de IMT, a operação é sujeita a IVA nos termos conjugados do art.º 4.º n.º 1 e art.º 

1.º n.º 1 alínea a) do CIVA, mas dele isenta nos termos da alínea 30) do art.º 9.º do mesmo 

Código; 

II. Se a cedência de posição contratual não reunir as condições de sujeição a IMT, então a 

referida operação é sujeita a IVA e dele não isenta; 

http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_vinculativas/despesa/civ

a/Documents/INFORMACAO_14541.pdf 

 

Ficha doutrinária: Processo: nº 14543/2018, sobre Direito à dedução - IVA suportado na 

aquisição de gasóleo para as viaturas afetas à atividade de "Transportes Rodoviários de 

Mercadorias". Disponibilizado em 11 de dezembro 

Diploma: CIVA; Artigo: 19º a 21º. 

Conclusão: Pelo exposto nos números anteriores e considerando que a requerente é possuidora 

de licença emitida pelo Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT) para a realização do 

transporte de mercadorias por conta de outrem, atendendo ainda que, de acordo com o Dec-

Lei nº 257/2007, de 16 de julho, considera-se " transporte por conta de outrem ou publico", o 

transporte de mercadorias realizado mediante contrato, (…)", reunindo aqueles pressupostos 

pode deduzir a totalidade do IVA suportado no gasóleo no âmbito da sua atividade (subalínea 

ii) da alínea b) do nº 1 do artº 21º do CIVA). 

http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_vinculativas/despesa/civ

a/Documents/INFORMACAO_14543.pdf 

http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_vinculativas/despesa/civa/Documents/INFORMACAO_14511.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_vinculativas/despesa/civa/Documents/INFORMACAO_14511.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_vinculativas/despesa/civa/Documents/INFORMACAO_14541.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_vinculativas/despesa/civa/Documents/INFORMACAO_14541.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_vinculativas/despesa/civa/Documents/INFORMACAO_14543.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_vinculativas/despesa/civa/Documents/INFORMACAO_14543.pdf
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Ficha doutrinária: Processo: nº 14547/2018, sobre Faturas – Fatura é emitida ao adquirente 

dos bens ou destinatário dos serviços prestados, ou seja, à contraparte da relação jurídico-

tributária, ainda que o pagamento seja total ou parcialmente efetuado por terceiro. 

Disponibilizado em 11 de dezembro 

Diploma: CIVA; Artigo: 29º. 

Conclusão: Quanto ao cumprimento da obrigação de faturação, esclarece-se que a alínea b) do 

n.º 1 do artigo 29.º do CIVA determina a obrigação de emissão de fatura por cada transmissão 

de bens ou prestação de serviços, tal como vêm definidas nos artigos 3.º e 4.º do CIVA, 

independentemente da qualidade e adquirente dos bens ou do destinatário dos serviços, ainda 

que estes não a solicitem, bem como pelos pagamentos que lhes sejam efetuados antes da 

data da transmissão de bens ou da prestação de serviços. Conforme decorre da norma, a 

fatura é emitida ao adquirente dos bens ou destinatário dos serviços prestados, ou seja, à 

contraparte da relação jurídico-tributária, ainda que o pagamento seja total ou parcialmente 

efetuado por terceiro. 

http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_vinculativas/despesa/civ

a/Documents/INFORMACAO_14547.pdf 

 

Ficha doutrinária: Processo: nº 14566/2018, sobre Taxas – Faturação, das horas prestadas 

pelos trabalhadores, às restantes sociedades do grupo - Débito dos custos inerentes à 

remuneração dos trabalhadores, acrescido de uma margem a título de remuneração por gastos 

administrativos. Disponibilizado em 11 de dezembro 

Diploma: CIVA; Artigo: al. c) do n.º 1 do art. 18.º. 

Conclusão: No caso em apreço, a Requerente fatura às outras sociedades empregadoras, os 

montantes correspondentes aos serviços prestados pelos trabalhadores agrícolas, com 

contratos de trabalho com pluralidade de empregadores. O valor faturado tem por base as 

remunerações e respetivos encargos suportados, tendo em conta a categoria profissional do 

trabalhador e o custo/hora. A Requerente faz-se, ainda, remunerar por uma margem sobre os 

valores apurados, a título de gastos administrativos. Afigura-se, assim, que os montantes 

debitados às outras sociedades do grupo não correspondem ao reembolso exato de despesas 

com vencimentos ou de quaisquer outras importâncias obrigatoriamente suportadas pela 

Requerente, ficando afastada a doutrina estabelecida no Ofício-Circulado nº 30019, de 

2000.05.04. 

Por outro lado, importa referir que os serviços prestados pela Requerente não consubstanciam 

a prestação de serviços no âmbito das atividades agrícolas, previstas na verba 4 da Lista I 

anexa ao CIVA, não se lhe aplicando a taxa reduzida do imposto. Por todo o exposto, as 

prestações de serviços aqui em análise, efetuadas pela Requerente, configuram operações 

sujeitas a tributação à taxa normal, prevista na alínea c) do n.º 1 do artigo 18.º do CIVA. 

http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_vinculativas/despesa/civ

a/Documents/INFORMACAO_14566.pdf 

 

http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_vinculativas/despesa/civa/Documents/INFORMACAO_14547.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_vinculativas/despesa/civa/Documents/INFORMACAO_14547.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_vinculativas/despesa/civa/Documents/INFORMACAO_14566.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_vinculativas/despesa/civa/Documents/INFORMACAO_14566.pdf
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Ficha doutrinária: Processo: nº 14316/2018, sobre Taxas - Dispositivo médico - Nebulizadores 

de ultrassons, como a função de dispensar em forma de aerossol a medicação liquida …., para 

inalação pelo doente em regime de cuidados domiciliares. (…). Disponibilizado em 12 de 

dezembro 

Diploma: CIVA; Artigo: al a) do n.º 1 do art. 18.º. 

Conclusão: De acordo com os elementos apresentados, o "Sistema ….." detém de certificado 

internacional de autorização de introdução no mercado (CE), está classificado pelo INFARMED 

como dispositivo médico. Tem com função avaliar o ciclo respiratório do utilizador e 

disponibilizar uma solução nebulizada garantindo maior eficiência e controlo do tratamento 

farmacológico e atenuação de uma doença. A ativação do nebulizador é realizada pela inserção 

de um disco no aparelho que se encontra unicamente disponível nas embalagens do 

medicamento (antibiótico) a nebulizar, e que regista dados decisivos para o controlo da 

patologia. 

Conclui-se, assim que o dispositivo médico "Sistema …." reúne condições de enquadramento 

na alínea a) da verba 2.5 da lista I anexa ao CIVA, pelo que na sua transmissão deve ser 

aplicada a taxa reduzida de imposto (6%), de acordo com o previsto na alínea a) do n.º 1 do 

artigo 18.º do citado Código. 

http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_vinculativas/despesa/civ

a/Documents/INFORMACAO_14316.pdf 

 

Ficha doutrinária: Processo: nº 2016000032 – IVE n.º 9931, sobre Alojamento local - Alteração 

da espécie de prédio urbano. Disponibilizado em 13 de dezembro 

Diploma: CIMI; Artigo: 6.º e 13.º. 

Conclusão: Os n.ºs 1 e 2 do artigo 6.º do CIMI determinam que os prédios urbanos se dividem 

em habitacionais, comerciais, industriais ou para serviços, terrenos para construção e outros, 

sendo que os habitacionais, comerciais, industriais ou para serviços são os edifícios para tal 

licenciados ou que, na falta de licença, tenham como destino normal cada um destes fins. O 

artigo 41.º do CIMI preceitua que o coeficiente de afetação a considerar na avaliação dos 

prédios edificados depende do tipo de utilização que lhes é dado. O controlo prévio das 

operações urbanísticas e a concessão de autorizações de utilização de edifícios é competência 

das câmaras municipais e dos respetivos presidentes, respetivamente. Se a câmara municipal 

territorialmente competente ou o seu presidente, após a receção da comunicação prévia 

referida no artigo 5.º do DL n.º 128/2014, de 29 de agosto, mantiver o licenciamento do 

prédio afeto a "estabelecimento de alojamento local" para uma utilização habitacional, o sujeito 

passivo não tem de cumprir qualquer obrigação declarativa, nomeadamente a prevista na 

alínea b) do n.º 1 do artigo 13.º do CIMI. Mas, se aqueles órgãos autárquicos decidirem alterar 

esse licenciamento, tal facto determina a alteração da classificação do prédio e do coeficiente 

de afetação a utilizar na determinação do respetivo VPT, razão por que o sujeito passivo fica 

obrigado à apresentação da declaração modelo 1 do IMI, no prazo de 60 dias a contar da  

http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_vinculativas/despesa/civa/Documents/INFORMACAO_14316.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_vinculativas/despesa/civa/Documents/INFORMACAO_14316.pdf
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concessão da nova licença de utilização, nos termos fixados na alínea b) do n.º 1 do artigo 

13.º do CIMI. Tudo isto, porque, na identificação e consideração do coeficiente de afetação dos 

prédios urbanos afetos a "estabelecimentos de alojamento local", bem como de eventuais 

obrigações declarativas a cumprir pelos respetivos titulares, deve relevar a utilização constante 

da licença atribuída pela câmara municipal territorialmente competente. 

Uma vez que na situação concreta do prédio do REQUERENTE já se mostra ultrapassado o 

prazo de seis anos previsto na alínea a) do n.º 7 do artigo 11.º do Código do IMT, a eventual 

destinação do prédio a alojamento local não possui impactos na liquidação do IMT conexa com 

a aquisição desse prédio. 

http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_vinculativas/patrimonio/

cimi/Documents/IVE_9931_CIMI_ART_6.pdf 

 

Ficha doutrinária: Processo: nº 2016001105 - IVE n.º 10728, sobre Alteração da espécie de 

prédio urbano – Alojamento local. Disponibilizado em 13 de dezembro 

Diploma: CIMI; Artigo: 6.º. 

Conclusão: Os n.ºs 1 e 2 do artigo 6.º do CIMI determinam que os prédios urbanos se dividem 

em habitacionais, comerciais, industriais ou para serviços, terrenos para construção e outros, 

sendo que os habitacionais, comerciais, industriais ou para serviços são os edifícios para tal 

licenciados ou que, na falta de licença, tenham como destino normal cada um destes fins. O 

artigo 41.º do CIMI preceitua que o coeficiente de afetação a considerar na avaliação dos 

prédios edificados depende do tipo de utilização que lhes é dado. O controlo prévio das 

operações urbanísticas e a concessão de autorizações de utilização de edifícios é competência 

das câmaras municipais e dos respetivos presidentes, respetivamente. Se a câmara municipal 

territorialmente competente ou o seu presidente, após a receção da comunicação prévia 

referida no artigo 5.º do DL n.º 128/2014, de 29 de agosto, mantiver o licenciamento do 

prédio afeto a "estabelecimento de alojamento local" para uma utilização habitacional, o sujeito 

passivo não tem de cumprir qualquer obrigação declarativa, nomeadamente a prevista na 

alínea b) do n.º 1 do artigo 13.º do CIMI. Mas, se aqueles órgãos autárquicos decidirem alterar 

esse licenciamento, tal facto determina a alteração da classificação do prédio e do coeficiente 

de afetação a utilizar na determinação do respetivo VPT, razão por que o sujeito passivo fica 

obrigado à apresentação da declaração modelo 1 do IMI, no prazo de 60 dias a contar da 

concessão da nova licença de utilização, nos termos fixados na alínea b) do n.º 1 do artigo 

13.º do CIMI. 

Tudo isto, porque, na identificação e consideração do coeficiente de afetação dos prédios 

urbanos afetos a "estabelecimentos de alojamento local", bem como de eventuais obrigações 

declarativas a cumprir pelos respetivos titulares, deve relevar a utilização constante da licença 

atribuída pela câmara municipal territorialmente competente. 

http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_vinculativas/patrimonio/

cimi/Documents/IVE_10728_CIMI_ART_6.pdf 

 

http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_vinculativas/patrimonio/cimi/Documents/IVE_9931_CIMI_ART_6.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_vinculativas/patrimonio/cimi/Documents/IVE_9931_CIMI_ART_6.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_vinculativas/patrimonio/cimi/Documents/IVE_10728_CIMI_ART_6.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_vinculativas/patrimonio/cimi/Documents/IVE_10728_CIMI_ART_6.pdf
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OCC – Ordem dos Contabilistas Certificados 
 

SEGURANÇA SOCIAL 
 

 

Artigo - Diário do Minho - Mais de cem contabilistas unidos em corrida solidária no 1.º de Maio, 

em 3 de dezembro 

https://www.occ.pt/fotos/editor2/diariominho_3dez2018.pdf  

 

Artigo - Correio do Minho - Iniciativa solidária mobiliza contabilistas, em 3 de dezembro 

https://www.occ.pt/fotos/editor2/correiominho_3dez2018.pdf  

 

Artigo - Jornal de Negócios - IVA automático: é preciso confirmar todas as faturas, em 5 de 

dezembro 

https://www.occ.pt/fotos/editor2/jnegocios_5dez2018bpf.pdf  

 

Artigo - Jornal de Negócios - IVA - Alojamento a estudantes, em 10 de dezembro 

https://www.occ.pt/fotos/editor2/jnegocios_12dezja.pdf 

 

Artigo - Vida Económica - Ordem dos Contabilistas prevê investimentos de mais de 1,3 

milhões, em 14 de dezembro 

https://www.occ.pt/fotos/editor2/ve_pao2019_14dez.pdf 

 

 

Lista de Instituições Particulares de Solidariedade Social registadas, disponibilizado em 4 de 

dezembro 

http://www.seg-social.pt/documents/10152/13140219/Listagem_ipss/8371faa4-dea5-4c03-

a47f-3446f1f4c6c3 

 

Lista de Casas do Povo registadas, disponibilizado em 4 de dezembro 

http://www.seg-social.pt/documents/10152/864437/Listagem_casas_do_povo.PDF/0876eae8-

4bfd-4155-9bfb-21e1c3b1e7ef 

 

Lista de Cooperativas registadas, disponibilizado em 4 de dezembro 

http://www.seg-social.pt/documents/10152/864444/Listagem_cooperativas.PDF/f8799f1d-

ba7f-4234-bcf9-7be764aaf7b7 

 

Informação técnica N.º 3/2018-DGSS - Acordo de Revisão, de 2.12./2012, da Convenção sobre 

Segurança Social entre Portugal e Cabo Verde, de 10.04.2001, e Acordo Administrativo de 

20.09.2018, disponibilizado em 5 de dezembro  

 

https://www.occ.pt/fotos/editor2/diariominho_3dez2018.pdf
https://www.occ.pt/fotos/editor2/correiominho_3dez2018.pdf
https://www.occ.pt/fotos/editor2/jnegocios_5dez2018bpf.pdf
https://www.occ.pt/fotos/editor2/jnegocios_12dezja.pdf
https://www.occ.pt/fotos/editor2/ve_pao2019_14dez.pdf
http://www.seg-social.pt/documents/10152/13140219/Listagem_ipss/8371faa4-dea5-4c03-a47f-3446f1f4c6c3
http://www.seg-social.pt/documents/10152/13140219/Listagem_ipss/8371faa4-dea5-4c03-a47f-3446f1f4c6c3
http://www.seg-social.pt/documents/10152/864437/Listagem_casas_do_povo.PDF/0876eae8-4bfd-4155-9bfb-21e1c3b1e7ef
http://www.seg-social.pt/documents/10152/864437/Listagem_casas_do_povo.PDF/0876eae8-4bfd-4155-9bfb-21e1c3b1e7ef
http://www.seg-social.pt/documents/10152/864444/Listagem_cooperativas.PDF/f8799f1d-ba7f-4234-bcf9-7be764aaf7b7
http://www.seg-social.pt/documents/10152/864444/Listagem_cooperativas.PDF/f8799f1d-ba7f-4234-bcf9-7be764aaf7b7
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GOVERNO DE PORTUGAL  
 

http://www.seg-social.pt/documents/10152/16029438/CIT_3_2018.pdf/03d0f826-37fe-48d7-

ba7e-261943a7e663 

 

Guia Prático – Segurança Social Direta, em 07 de dezembro de 2018 

http://www.seg-social.pt/documents/10152/14579273/N47seguranca_social_direta/9d67a026-

1245-4c4e-a76f-490a4777d537 

 

 

Comunicado do Conselho de Ministros de 6 de dezembro de 2018 

1. Foi aprovado o decreto-lei que estabelece as regras gerais aplicáveis a todos os operadores 

de transporte ferroviário de passageiros, altera o regime jurídico aplicável à CP – Comboios de 

Portugal, e revê o regime de gestão e utilização da infraestrutura ferroviária e acesso à 

atividade ferroviária, transpondo a Diretiva (UE) 2016/2370. 

https://www.portugal.gov.pt/pt/gc21/governo/comunicado-de-conselho-de-ministros?i=239 

 

Comunicado do Conselho de Ministros de 13 de dezembro de 2018 

3. Foi aprovada a proposta de lei que introduz alterações ao Código de Processo do Trabalho, 

adequando-o ao Código de Processo Civil. O Governo submete à apreciação da Assembleia da 

República um conjunto de alterações ao Código de Processo do Trabalho (CPT), visando a sua 

adaptação à luz da revisão do Código de Processo Civil, no qual era baseado, assim como a sua 

atualização de acordo com a nova Lei da Organização Judiciária implementada em 2013. 

Procurou-se, ainda, harmonizar o CPT com o Código do Trabalho, que regulamenta o regime de 

reparação de acidentes de trabalho e de doenças profissionais.  

5. Foi aprovado o decreto-lei que 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. O presente diploma tem como objetivos essenciais promover 

a simplificação legislativa e conferir uma maior segurança jurídica aos contribuintes, 

consolidando e atualizando legislação dispersa relativa ao processamento de faturas e de 

outros documentos fiscalmente relevantes, bem como harmonizando regras divergentes em 

matéria de conservação de documentos para efeitos de IVA, IRC e IRS. 

Este diploma é também fundamental para dar cumprimento à Lei das Finanças Locais no que 

diz respeito à participação das autarquias na receita de IVA, ao permitir a territorialização das 

faturas. Pretende-se, ainda, promover as potencialidades do sistema e-fatura no combate à 

fraude e evasão fiscais, simplificando também algumas obrigações em sede de IVA e criando 

condições para que a fatura deixe de ser impressa em papel. 

https://www.portugal.gov.pt/pt/gc21/governo/comunicado-de-conselho-de-ministros?i=240 

 

http://www.seg-social.pt/documents/10152/16029438/CIT_3_2018.pdf/03d0f826-37fe-48d7-ba7e-261943a7e663
http://www.seg-social.pt/documents/10152/16029438/CIT_3_2018.pdf/03d0f826-37fe-48d7-ba7e-261943a7e663
http://www.seg-social.pt/documents/10152/14579273/N47seguranca_social_direta/9d67a026-1245-4c4e-a76f-490a4777d537
http://www.seg-social.pt/documents/10152/14579273/N47seguranca_social_direta/9d67a026-1245-4c4e-a76f-490a4777d537
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc21/governo/comunicado-de-conselho-de-ministros?i=239
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc21/governo/comunicado-de-conselho-de-ministros?i=240
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Europa.eu 
 

 

Acórdão do TJUE, Processo C 629/17, 6 de dezembro de 2018 - J. Portugal Ramos Vinhos - 

Reenvio prejudicial — Propriedade intelectual — Direito das marcas — Diretiva 2008/95/CE — 

Artigo 3.°, n.° 1, alínea c) — Motivos de nulidade — Marca nominativa constituída 

exclusivamente por sinais ou indicações que podem servir para designar as características de 

um produto ou de um serviço — Outras características de um produto ou de um serviço — 

Instalação de produção do produto — Marca nominativa constituída exclusivamente por um 

sinal que designa produtos vinícolas e por um nome geográfico que constitui um elemento 

verbal da denominação social do titular da marca. 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=2BB1EB4965E6515C81FADD96

42E8461F?text=&docid=208553&pageIndex=0&doclang=PT&mode=req&dir=&occ=first&part=

1&cid=639857 

 

 

 

 

 

 

 

Caso seja necessário algum esclarecimento técnico adicional estamos disponíveis através do 

nosso Departamento de Assessoria Técnica. 

Tel. 21 458 5700 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Manuela Reinolds de Melo 

 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=2BB1EB4965E6515C81FADD9642E8461F?text=&docid=208553&pageIndex=0&doclang=PT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=639857
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=2BB1EB4965E6515C81FADD9642E8461F?text=&docid=208553&pageIndex=0&doclang=PT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=639857
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=2BB1EB4965E6515C81FADD9642E8461F?text=&docid=208553&pageIndex=0&doclang=PT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=639857

