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EDITORIAL: 
 
Nesta segunda edição, vimos com mais força, 

mais novidades e claro, espero que sejam 

vosso interesse. 

O editorial preferiamos que fosse feito pelos 

colegas, para que exista mais interacção entre 

colegas. Pensem nisso e manisfestem-se.  

A partir deste número incluimos as noticias mais 

relevantes do mês de Setembro, assim, como 

os mapas fiscais de Angola e Moçambique para 

colegas que se encontrem nesses sitios a 

trabalhar ou que trabalhem com contabilidades 

e fiscalidades desses locais. 

Os nossos artigos deste mês e de grande 

relevância são sobre os Rendimentos Prediais e 

sobre o grande tema da atualidade e de 

especial importância: O novo Estatuto da 

Ordem dos Contabilistas Certificados e o papel 

de 3 profissionais nas grandes alterações 

verificadas no estatuto. 

Desejamos a todos um excelente mês de 

trabalho. 

 
António Xavier e Alexandra Varela 

Outubro 2015 
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Legislação relevante em Setembro de 2015: 

 
 

 Lei n.º 132/2015 de 4 de setembro - Regime financeiro das 

autarquias locais e das entidades intermunicipais 

 

Altera o artigo 81.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, que estabelece 

o regime financeiro das autarquias locais e das entidades 

intermunicipais, alterada pelas Leis n.ºs 82-D/2014, de 31 de dezembro, 

e 69/2015, de 16 de julho. 

 

 Lei n.º 139/2015, de 7 de setembro - Ordem dos Contabilistas 

Certificados 

 

Transforma a Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas em Ordem dos 

Contabilistas Certificados, e altera o respetivo Estatuto, aprovado pelo 

Decreto -Lei n.º 452/99, de 5 de novembro, alterado pelo Decreto -Lei n.º 

310/2009, de 26 de outubro, em conformidade com a Lei n.º 2/2013, de 

10 de janeiro, que estabelece o regime jurídico de criação, organização 

e funcionamento das associações públicas profissionais. 

 

 Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro - Sistema de 

Normalização Contabilística para as Administrações Públicas. 

 

Aprova o Sistema de Normalização Contabilística para as 

Administrações Públicas, designado SNC-AP, e procede à quinta 

alteração ao Decreto -Lei n.º 158/2009, de 13 de julho, alterado pela Lei 

n.º 20/2010, de 23 de agosto, pelo Decreto -Lei n.º 36 -A/2011, de 9 de 

março, e pelas Leis n.ºs 66 -B/2012, de 31 de dezembro, e 83 - 

C/2013, de 31 de dezembro. 

 

 

https://dre.pt/application/file/70186155
https://dre.pt/application/file/70186155
https://dre.pt/application/file/70202881
https://dre.pt/application/file/70202881
https://dre.pt/application/file/70262678
https://dre.pt/application/file/70262678
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 Circular n.º 10/2015, de 9 de setembro - Obrigações Fiscais das 

Pessoas Coletivas em situação de Insolvência (revisão de 

instruções anteriores) 

 

Clarifica um conjunto de questões tributárias conexas com o processo 

de insolvência de pessoas coletivas, aprovando o guião em anexo, com 

vista a clarificar e facilitar o cumprimento das principais obrigações 

fiscais por parte dos administradores da insolvência ou de outros 

representantes de tais entidades, o qual tem por base o estudo realizado 

por um grupo de trabalho mandatado para o efeito e o entendimento por 

este preconizado, superiormente sancionado por despacho do 

Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais de 14 de julho de 2015. 

 

 Decreto-Lei n.º 201/2015 de 17 de setembro - Contabilidade dos 

serviços de registo do Instituto dos Registos e do Notariado, I. P. 

(IRN, I.P.) 

 

Aprova o modelo de contabilidade dos serviços de registo do Instituto 

dos Registos e do Notariado, I.P. (IRN, I. P.), regulando os respetivos 

fluxos financeiros. 

 

 Decreto-Lei n.º 210/2015, de 25 de Setembro - Fundo de 

compensação do trabalho e do fundo de garantia de compensação 

do trabalho 

 

Procede à primeira alteração à Lei n.º 70/2013, de 30 de agosto, que 

estabelece os regimes jurídicos do fundo de compensação do trabalho e 

do fundo de garantia de compensação do trabalho. 

 

 

 

 

http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/631ADD97-C39D-428E-A7A5-A21C3A6F216F/0/Circular_10_2015.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/631ADD97-C39D-428E-A7A5-A21C3A6F216F/0/Circular_10_2015.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/631ADD97-C39D-428E-A7A5-A21C3A6F216F/0/Circular_10_2015.pdf
https://dre.pt/application/file/70303432
https://dre.pt/application/file/70303432
https://dre.pt/application/file/70303432
https://dre.pt/application/file/70386230
https://dre.pt/application/file/70386230
https://dre.pt/application/file/70386230
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 Portaria n.º 297/2015 de 21 de setembro - Regime fiscal de apoio ao 

investimento (RFAI) e Regime da dedução por lucros retidos e 

reinvestidos (DLRR) 

 

Procede à regulamentação do RFAI e do DLRR estabelecidos, 

respetivamente, nos Capítulos III e IVdo Código Fiscal do Investimento, 

aprovado pelo Decreto -Lei n.º 162/2014, de 31 de outubro, 

assegurando a aplicação integral das regras previstas no Regulamento 

(UE) n.º 651/2014, de 17 de junho de 2014, que declara certas 

categorias de auxílio compatíveis com o mercado interno, em aplicação 

dos artigos 107.º e 108.º do Tratado, publicado no Jornal Oficial da 

União Europeia n.º L 187, de 26 de junho de 2014, ao abrigo do qual 

foram aprovados e, quando aplicável, das orientações relativas aos 

auxílios com finalidade regional para o período 2014 -2020, publicadas 

no Jornal Oficial da União Europeia, n.º C 209, de 23 de julho de 2013. 

 

 Aviso n.º 10784/2015, de 23 de setembro, do Instituto Nacional de 

Estatística, I. P. - Coeficiente de atualização anual de renda dos 

diversos tipos de arrendamento 

 

Torna público, em cumprimento do disposto no n.º 2 do artigo 24.º da Lei 

n.º 6/2006, de 27 de fevereiro e n.º 5 do artigo 11.º do Decreto -Lei n.º 

294/2009, de 13 de outubro, que o coeficiente de atualização dos 

diversos tipos de arrendamento urbano e rural, para vigorar no ano civil 

de 2016 é de 1,0016. 

 

 

 

 

 

 

 

https://dre.pt/application/file/70344876
https://dre.pt/application/file/70344876
https://dre.pt/application/file/70344876
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/3649C1F2-44A0-4E24-B3DE-B29363A3D5C4/0/Aviso_10784_2015.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/3649C1F2-44A0-4E24-B3DE-B29363A3D5C4/0/Aviso_10784_2015.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/3649C1F2-44A0-4E24-B3DE-B29363A3D5C4/0/Aviso_10784_2015.pdf
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 Comunicação da AT, de 2015.09.29 - Regime excecional de 

regularização de dívidas resultantes do não pagamento de taxas de 

portagem e coimas associadas 

 

O Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais emitiu um despacho, como 

data de 2015.09.29, em que determina a prorrogação do prazo até ao 

próximo dia 15 de outubro de 2015, do regime excecional de 

regularização de dívidas estabelecido na Lei n.º 51/2015, de 8 de junho, 

para que os devedores de taxas de portagem ou coimas associadas 

possam proceder à regularização das respetivas dívidas ao abrigo do 

referido regime. 

 
Atenção: se carregar no titulo, vai directamente para o documento 

 
 

Artigos do mês: 
 

Os rendimentos prediais 
 

Os rendimentos prediais essencialmente originados do arrendamento e sub- 

arrendamento, têm sido uma das atividades económicas que sofreu mais 

alterações, tanto ao nível da lei do arrendamento como na sua forma de 

tributação. 

Em termos fiscais até 2012 os senhorios declaravam estes rendimentos no 

anexo F da Mod. 3, do IRS, deduzindo algumas despesas, nomeadamente 

despesas de manutenção e reparação, e englobavam o rendimento liquido com 

os restantes rendimentos do agregado familiar para determinar a taxa de IRS a 

aplicar. 

A partir de 2013 surge uma nova forma de tributar estes rendimentos, 

passando a ser tributados a uma taxa autónoma de 28%. 

http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/87CC93DA-13AF-4F09-99F6-3918B4079F74/0/Prolongamento_taxas_portagens.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/87CC93DA-13AF-4F09-99F6-3918B4079F74/0/Prolongamento_taxas_portagens.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/87CC93DA-13AF-4F09-99F6-3918B4079F74/0/Prolongamento_taxas_portagens.pdf
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A aplicação desta taxa incide sobre os rendimentos obtidos deduzidos das 

despesas de manutenção e reparação dos imóveis que geram o rendimento, 

sejam suportadas pelo sujeito passivo e estejam devidamente documentadas, 

bem como o imposto municipal sobre os imóveis e o imposto do selo que incide 

sobre os prédios, cujo rendimento seja tributado nesse ano fiscal. 

No entanto o titular destes rendimentos pode sempre optar pelo seu 

englobamento; opção essa, que será exercida no momento da submissão da 

declaração. 

A opção pelo englobamento poderá em determinadas situações ser fiscalmente 

vantajosa, na medida que permite deduzir perdas que sejam geradas, mas 

implica também que o sujeito passivo ao fazê-lo fique obrigado a englobar a 

totalidade dos rendimentos da mesma categoria. 

Com a Lei nº 82-E/2014, de 31 de dezembro a atividade de arrendamento 

passou a poder ser considerada uma atividade comercial que gera rendimentos 

empresariais e profissionais, podendo assim os titulares dos rendimentos 

optarem pela tributação de acordo com as regras da categoria B, sendo a 

opção exercida na declaração de início de atividade ou na declaração de 

alterações. 

Feita a opção e no caso de o enquadramento ser no regime simplificado, o 

rendimento tributável é obtido pela aplicação do coeficiente de 0,95 sobre o 

resultado positivo dos rendimentos de categoria F. 

Nos sujeitos passivos enquadrados no regime da contabilidade organizada, o 

rendimento é apurado de acordo com as regras do IRC, com as devidas 

adaptações. 

Quanto aos prejuízos fiscais, para efeitos de IRS podem ser deduzidos aqueles 

que forem apurados nos períodos anteriores ao início da aplicação do regime, 

no âmbito do IRC eles serão reportados por um período de 12 anos. 

Quem optar por tributar os rendimentos prediais pelas regras da categoria B 

deverá ter em atenção o seguinte: 
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a) Esta opção implica a passagem dos imóveis, sujeitos ao 

arrendamento, da esfera pessoal para a esfera empresarial; 

b) A passagem dos imóveis, embora beneficie de um regime de 

suspensão de tributação, está sujeita a mais-valias para efeitos de 

IRS; 

Relativamente aos encargos dedutíveis, poderão ser deduzidos, em relação a 

cada imóvel, todos os gastos efetivamente suportados e pagos pelo sujeito 

passivo, desde que tenham servido para obter os rendimentos, exceto os 

gastos financeiros, as depreciações e as referentes a mobiliário, 

eletrodomésticos e outros referentes a artigos de conforto e decoração. 

Também os encargos que um condómino esteja obrigado a suportar e pagos 

pelo sujeito passivo são dedutíveis para efeitos do apuramento deste 

rendimento. O IMI e o imposto do selo relacionados com os imóveis abrangidos 

por esta categoria de rendimentos, serão dedutíveis quando o rendimento seja 

tributado nesse ano fiscal. Outra alteração importante diz respeito ao facto de 

podermos deduzir gastos suportados (obras de conservação e manutenção), 

realizadas nos 24 meses anteriores ao início do arrendamento, mas após a 

entrada em vigor da reforma do IRS e o imóvel não tenha sido utilizado para 

outro fim, diferente do arrendamento. 

No que diz respeito à emissão dos recibos das rendas, os sujeitos passivos são 

obrigados a emiti-los eletronicamente (só para a Cat. F), de todas as 

importâncias recebidas dos inquilinos pelo pagamento das rendas, exceto 

algumas situações previstas e que passo a referir: 

a) Não possuam, nem estejam obrigados a possuir caixa postal eletrónica e 

não tenham auferido no ano anterior rendimentos da Cat. F de valor 

superior a 838.44€ ou não tendo auferido naquele ano, prevejam que 

lhes sejam pagas ou colocadas à disposição rendas em montante não 

superior àquele limite; 

b) As rendas abrangidas pelo regime do Arrendamento Rural; 

c) Os sujeitos passivos que sejam titulares de rendimentos da Cat. F e que 

tenham, a 31 de dezembro do ano anterior a que dizem respeito os 

rendimentos, idade igual ou superior a 65 anos. 
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Os contribuintes que estejam dispensados e não tenham optado pela emissão 

do recibo eletrónico de rendas, ficam obrigados a entregar à AT uma 

declaração com a discriminação dos rendimentos até ao fim do mês de janeiro 

de cada ano com referência aos rendimentos obtidos no ano anterior.  

Neste conjunto de alterações, os procedimentos também foram alterados, 

passando a ser da exclusiva responsabilidade dos locadores e sublocadores 

comunicar à AT, os contratos, respetivas promessas bem como as suas 

alterações (inclusive as atualizações das rendas) e cessação, até ao fim do 

mês seguinte ao do início do facto, através do modelo 2 do imposto do selo. 

Esta obrigação declarativa poderá ser cumprida em qualquer serviço de 

finanças no caso de os sujeitos passivos preencham cumulativamente os 

seguintes requisitos: 

a) Não possuam nem estejam a obrigados a possuir, caixa postal eletrónica 

b) Não tenham auferido no ano anterior, rendimentos da Cat. F um 

montante superior a 838,44€. 

Também, poderão cumprir a obrigação declarativa em qualquer serviço de 

finanças, os titulares dos rendimentos da Cat. F que a 31 de dezembro do ano 

anterior àquele que respeitam os rendimentos, idade igual ou superior a 65 

anos.  

Em termos temporais o novo regime de tributação do Imposto do Selo tem a 

seguinte aplicação: 
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Para terminar gostaria de referir duas situações também elas 

relacionadas com os contratos de arrendamento e que são as seguintes: 

1) Arrendamento de partes comuns de prédio constituído em propriedade 

horizontal; 

 Ao celebrar o contrato de arrendamento, estamos perante uma 

deliberação tomada em assembleia de condóminos, deliberação essa 

executada pelo seu administrador; 

 Para efeitos do imposto do selo, a obrigação de comunicação dos 

contratos, bem como todas as suas alterações, respetivas promessas e 

cessação, é da responsabilidade do próprio condomínio; 

 Assim o condomínio é simultaneamente sujeito passivo do imposto e 

titular do respetivo encargo; 

 Não dispo de personalidade jurídica, a declaração modelo 2, deve ser 

entregue e preenchida pelo administrador, em nome do condomínio, indicando 

o NIF do condomínio como locador; 

 Previamente, o administrador deverá dirigir-se a um serviço de finanças 

com a ata que lhe confere os poderes, para que seja registada a respetiva 

autorização. 

2) Arrendamento nas heranças indivisas 

 Para efeitos de imposto do selo, o locador é simultaneamente o sujeito 

passivo do imposto, o titular do encargo e o destinatário da obrigação tributária 

acessória; 

 A herança como locadora, terá que comunicar os contratos de 

arrendamento, respetivas promessas, alterações e cessação; 

 Não tendo a herança personalidade jurídica, a sua representação cabe à 

pessoa a quem compete, nos termos da lei civil a sua representação, o cabeça 

de casal; 

 Sendo a herança simultaneamente sujeito passivo do imposto e titular do 

encargo, a declaração modelo 2 deve ser preenchida e entregue pelo cabeça 

de casal em nome da herança colocando o NIF da herança como locador; 

 Quando o cabeça de casal seja em simultâneo herdeiro e tenha uma 

idade igual ou superior aos 65 anos poderá comunicar os contratos de 
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arrendamento em qualquer serviço de finanças. 

Sendo um tema recente e com sucessivos esclarecimentos por parte da AT, 

todas as opiniões, exemplos e sugestões dos Colegas e leitores serão bem 

vindos levando à discussão do tema e ajudando no esclarecimento. 

 

  

Artigo escrito por António Xavier 

  

ajcxavier@gmail.com  

  

 

 

O novo Estatuto da Ordem dos Contabilistas 

Certificados e o papel de 3 profissionais nas grandes 

alterações verificadas no estatuto 

 

Por Vitor Vicente *  

vitor.vicente@contasresultados.pt 

 

Agradecimento 

Em primeiro lugar gostava de saudar “O Tributo”, este projeto da 

Alexandra Varela e do António Xavier, que pretende ajudar a informar e a 

esclarecer, de forma graciosa, os profissionais de contabilidade sobre temas e 

assuntos do seu interesse profissional e com esta característica de ser 

totalmente digital. 

Todos os projetos e iniciativas que pretendam ajudar os profissionais de 

contabilidade, a poderem melhor desempenhar as suas funções, são sempre 

bem-vindos e sobretudo quando realizados de forma graciosa ainda mais valor 

têm, desta forma desejo ao projeto os maiores sucessos.  

Agradeço também o desafio para escrever um artigo sobre o novo 

Estatuto da Ordem dos Contabilistas Certificados, que entra em vigor no dia 7 
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de Outubro e vai alterar de forma muito relevante muitos dos aspetos 

importantes da profissão de Técnico Oficial de Contas e de todo o sector de 

prestação de serviços de contabilidade e da própria Ordem. 

O texto está enriquecido com os links para os todos os documentos 

relevantes do processo legislativo. Em cada expressão a azul, se clicaram são 

redirecionados para documentos relacionados.  

 

Enquadramento da alteração estatutária na OTOC 

 

Durante dois anos, de 2013 a 2015, os Técnicos Oficiais de Contas e o 

sector da contabilidade ouviu falar sobre a alteração estatutária, sempre com a 

indicação e perceção que nada de muito relevante se iria passar. 

Essa perceção deveu-se à posição pública assumida pelos dirigentes da 

Ordem.  

No entanto o estatuto que entra em vigor já no dia 7/10 e está publicado 

na Lei n.º 139/2015 de 7 de Setembro, lei esta que alterou a denominação da 

Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas (OTOC) para Ordem dos Contabilistas 

Certificados (OCC), mas que também alterou profundamente o Estatuto da 

Ordem dos Contabilistas Certificados, sendo que essa alteração tinha de ser 

feita em conformidade com a Lei n.º 2/2013, de 10 de janeiro, que estabelece o 

regime jurídico de criação, organização e funcionamento das associações 

públicas profissionais. 

Haverá agora a interrogação sobre o que sucedeu para haver grandes e 

profundas alterações ao estatuto? 

 Em todos os processos legislativos, no parlamento existe a hipótese de 

pessoas ou entidades contribuírem para o mesmo e neste caso aconteceu isso. 

Houve 3 entidades (Apotec, Moneris, Autoridade da Concorrência) e um Grupo 

informal de 3 profissionais, que entregaram no parlamento sugestões que 

foram aceites e que daí resultaram estas grandes alterações. Também se 

registou a participação da OTOC via Bastonário no parlamento.   

http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a67774c336470626e526c654852766331396863484a76646d466b62334d764d6a41784e53394d587a457a4f5638794d4445314c6e426b5a673d3d&fich=L_139_2015.pdf&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a67774c336470626e526c654852766331396863484a76646d466b62334d764d6a41784d79394d587a4a664d6a41784d7935775a47593d&fich=L_2_2013.pdf&Inline=true
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=39157
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudicao.aspx?BID=100216
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudicao.aspx?BID=100217
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a5355786c5a793944543030764d54424455314e554c305276593356745a57353062334e4a626d6c6a6157463061585a685132397461584e7a59573876597a51324e6d4d304d5759744d44426c4e5330304f5455794c574a695a6a45745a4456695a44686b4e6a526c4e6a45784c6e426b5a673d3d&fich=c466c41f-00e5-4952-bbf1-d5bd8d64e611.pdf&Inline=true
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudicao.aspx?BID=100218
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudicao.aspx?BID=100218
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudicao.aspx?BID=100214
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudicao.aspx?BID=100214
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Porque o estatuto teve de ser alterado? 

 

Esta alteração legislativa, acontece por compromisso do memorando de 

entendimento (compromisso com a Troika), que impunha a elaboração de 

legislação que adaptasse os estatutos de todas Ordens às Diretivas Europeias 

de Prestação de Serviços. Objetivo, entre outros, que levou o parlamento a 

criar a Lei n.º 2/2013 de 10 de Janeiro, estabelecendo um regime jurídico de 

criação, organização e funcionamento das associações públicas profissionais. 

A Lei n.º 2/2013 estabelece-se como uma lei-quadro, determina no seu 

Artigo 53º números 1, 2 e 3, que o regime previsto nesta lei se aplica às 

associações públicas profissionais (Ordens profissionais) já criadas. Desta 

forma todas elas devem adotar as medidas necessárias para o cumprimento do 

disposto nesta lei e ainda que cada uma destas associações já criada fica 

obrigada a apresentar ao Governo um projeto de alteração aos respetivos 

estatutos e de demais legislação aplicável ao exercício da profissão, que os 

adeque ao regime previsto na presente lei.  

Era portanto uma obrigação que tinha de ser cumprida pelos órgãos 

competentes das Ordens e neste caso da OTOC, que não admitia exceção ou 

interpretação diferente da lei.  

Todas as outras Ordens, ao todo 18, tiveram de entregar, projetos de 

alteração em conformidade com a Lei n.º 2/2013 e as mesmas, sobre a forma 

de Propostas de Lei, chegaram ao parlamento (órgão que iria produzir a 

legislação) durante o mês de Abril último (cliquem para ver lista e terem acesso 

ao processo legislativo de todas as ordens).   

 Analisada a proposta da que os Órgãos Sociais da OTOC fez chegar ao 

processo legislativo, e, tendo nós verificado, na nossa opinião, que a mesma 

não cumpria com o que estava determinado na Lei n.º 2/2013 e pelas diretivas 

da união europeia, entendemos, que seria importante enquanto cidadãos e 

profissionais, no uso de um direito cívico que a todos assiste, de constituir um 

“Grupo Informal pela profissão e pelos profissionais” de 3 técnicos oficiais de 

http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a67774c336470626e526c654852766331396863484a76646d466b62334d764d6a41784d79394d587a4a664d6a41784d7935775a47593d&fich=L_2_2013.pdf&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a67774c336470626e526c654852766331396863484a76646d466b62334d764d6a41784d79394d587a4a664d6a41784d7935775a47593d&fich=L_2_2013.pdf&Inline=true
https://www.dropbox.com/s/5dhgycd7sumv4f0/Lista%20da%20Ordens%20profissionais%20que%20alteraram%20estatutos%20em%202015.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5dhgycd7sumv4f0/Lista%20da%20Ordens%20profissionais%20que%20alteraram%20estatutos%20em%202015.pdf?dl=0
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a67774c336470626d6c7561574e7059585270646d467a4c31684a535339305a58683062334d76634842734d6a6b7a4c56684a5353356b62324d3d&fich=ppl293-XII.doc&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a67774c336470626d6c7561574e7059585270646d467a4c31684a535339305a58683062334d76634842734d6a6b7a4c56684a5353356b62324d3d&fich=ppl293-XII.doc&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a67774c336470626e526c654852766331396863484a76646d466b62334d764d6a41784d79394d587a4a664d6a41784d7935775a47593d&fich=L_2_2013.pdf&Inline=true
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudicao.aspx?BID=100218
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contas e suas empresas a saber, Vitor Vicente da Contas e Resultados, Lda., 

Vitor Martins da VLS, Lda. e Martinho Caetano profissional liberal.  

A criação deste Grupo de 3 TOCs, servia ao objetivo de elaborar um 

documento com contributos e sugestões para o processo legislativo de 

conformação dos estatutos da OTOC com a Lei n.º 2/2013, que, no nosso 

intuito, pretendíamos contribuir para a integral conformidade com a referida lei 

e simultaneamente que se pudesse resolver algumas questões graves da 

profissão.  

Produzimos um documento com sugestões e contributos para a 

alteração de 35 artigos, entregue na Audiência pública com o Grupo de 

Trabalho das ordens Profissionais da Comissão de Segurança Social e do 

Trabalho.  

Com a publicação da lei, verificamos que as nossas sugestões e 

contributos foram, na sua quase totalidade, aceites e aprovados pelo 

parlamento e que as próprias redações dos articulados dos 35 artigos 

alterados, correspondem quase a 100% às que constam do nosso documento. 

Esta situação confere-nos uma legitimidade própria no comentar das alterações 

deste estatuto, sendo no entanto certo que foram os Srs. Deputados que 

entenderam aprovar e fazer esta lei, este Estatuto.  

Como sabem esta Lei foi aprovada na generalidade com os votos 

favoráveis de PSD, CDS e PS, teve uma aprovação esmagadora. Na votação 

na especialidade registou-se um quase consenso.  

Feita esta introdução, vamos tentar ajudar os colegas a perceberem as 

principais alterações que ocorreram no agora Estatuto da Ordem dos 

Contabilistas Certificados, começando pelas alterações para as quais 

contribuímos, e pela leitura que fazemos das mesmas.  

 

 

 

 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudicao.aspx?BID=100218
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudicao.aspx?BID=100218
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.PDF?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a5355786c5a793944543030764d54424455314e554c306455515556505543394562324e31625756756447397a51574e3061585a705a47466b5a554e7662576c7a633246764c7a426a4d544e6c5a444d7a4c5455354d3255744e4441334f5331695a4441314c546b7a59574a6a4d7a49335a544134596935515245593d&fich=0c13ed33-593e-4079-bd05-93abc327e08b.PDF&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.PDF?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a5355786c5a793944543030764d54424455314e554c306455515556505543394562324e31625756756447397a51574e3061585a705a47466b5a554e7662576c7a633246764c7a426a4d544e6c5a444d7a4c5455354d3255744e4441334f5331695a4441314c546b7a59574a6a4d7a49335a544134596935515245593d&fich=0c13ed33-593e-4079-bd05-93abc327e08b.PDF&Inline=true
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudicao.aspx?BID=100218
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudicao.aspx?BID=100218
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudicao.aspx?BID=100218
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a67774c336470626e526c654852766331396863484a76646d466b62334d764d6a41784e53394d587a457a4f5638794d4445314c6e426b5a673d3d&fich=L_139_2015.pdf&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a67774c336470626e526c654852766331396863484a76646d466b62334d764d6a41784e53394d587a457a4f5638794d4445314c6e426b5a673d3d&fich=L_139_2015.pdf&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a67774c336470626e526c654852766331396863484a76646d466b62334d764d6a41784e53394d587a457a4f5638794d4445314c6e426b5a673d3d&fich=L_139_2015.pdf&Inline=true
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Formação 

 

Na formação houve 2 factos relevantes: a alteração das alíneas d) e s) 

do art.º 3 – Atribuições e depois a supressão em todo o texto da Lei da palavra 

“obrigatória” quando associada à formação.  

Com base no novo texto da aliena s) do artigo 3º, com articulado idêntico 

ao da nossa sugestão, é suprimido a expressão “obrigatória” da formação 

sendo que depois essa supressão é também feita em toda a lei. Com a nova 

redação desta alínea, na nossa opinião, o que fica na letra e espirito da lei, é 

que os Contabilistas Certificados devem fazer formação profissional para 

efeitos da carteira profissional.  

No entanto, poderão os contabilistas certificados fazer a formação em 

qualquer entidade que ministre formação profissional certificada válida para o 

Código de Trabalho. A Ordem tem que aceitar esta formação, desde que seja 

em matérias relevantes para o exercício da profissão, com a simples 

apresentação dos comprovativos da formação e sem poder exigir mais 

requisitos de comprovação e aceitação da formação além daqueles que o 

código de trabalho tenha.  

Com base neste entendimento somos da opinião que a Ordem não 

poderá, via regulamentos, impor mínimos ou quantidades de formação a serem 

realizadas pelos membros nem onde é feita, desde que seja formação 

profissional certificada nos termos do código de trabalho e formação na Ordem. 

Na nossa leitura, o papel que a lei passa a atribuir à Ordem na 

formação, passa a ser somente de contribuir para o aperfeiçoamento 

profissional dos membros e de, à posteriori, verificar se estes estão a ser 

responsáveis e fazer a formação que as suas responsabilidades profissionais 

aconselham, tal como nas outras Ordens pensamos que seja assim. 
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Limitação de atividade 

 

O parlamento decidiu pela eliminação do estatuto dos artigos com as 

disposições que correspondem no estatuto, que vigorou desde 2009 até agora, 

ao artigo 8º - Limites de Atividade, ao artigo 9º - Pontuação e ao artigo 10º - 

Identificação dos técnicos oficiais de contas. Desta forma a partir de dia 7 de 

Outubro todos os Contabilistas Certificados deixam de ter um limite formal no 

número de contabilidades que podem assinar e deixam de ter que comunicar à 

Ordem as entidades pelas quais são responsáveis pela contabilidade.  

Como nota, neste estatuto, não existe norma que obrigue à 

comunicação anual à Ordem por parte dos Técnicos Oficiais de Contas dos 

clientes como todos tivemos de fazer pela última vez até ao último dia 30 de 

Setembro.  

Como os colegas sabem, à luz do direito comunitário que obriga os 28 

países da União Europeia, não é permitido normas que limitem 

administrativamente as atividades económicas. A Lei n.º 2/2013 de 10 de 

Janeiro define ainda no n.º 3 do seu artigo 5º que as ordens profissionais “não 

podem por qualquer meio, seja ato ou regulamento, estabelecer restrições à 

liberdade de acesso e exercício da profissão que não estejam previstas na lei, 

nem infringir as regras da concorrência na prestação de serviços profissionais, 

nos termos do direito nacional e da União Europeia. “ 

Neste tema o papel da Autoridade da Concorrência, que emitiu um 

parecer fundamentando profundamente, incluindo decisões recentes do 

Tribunal Constitucional, a eliminação destes três artigos, parecer esse que faz 

parte dos contributos para o processo legislativo junto do parlamento, e que 

terá sido seguramente determinante para a eliminação destes três artigos.  

 

 

 

 

http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a67774c336470626e526c654852766331396863484a76646d466b62334d764d6a41784d79394d587a4a664d6a41784d7935775a47593d&fich=L_2_2013.pdf&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a67774c336470626e526c654852766331396863484a76646d466b62334d764d6a41784d79394d587a4a664d6a41784d7935775a47593d&fich=L_2_2013.pdf&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a5355786c5a793944543030764d54424455314e554c305276593356745a57353062334e4a626d6c6a6157463061585a685132397461584e7a59573876597a51324e6d4d304d5759744d44426c4e5330304f5455794c574a695a6a45745a4456695a44686b4e6a526c4e6a45784c6e426b5a673d3d&fich=c466c41f-00e5-4952-bbf1-d5bd8d64e611.pdf&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a5355786c5a793944543030764d54424455314e554c305276593356745a57353062334e4a626d6c6a6157463061585a685132397461584e7a59573876597a51324e6d4d304d5759744d44426c4e5330304f5455794c574a695a6a45745a4456695a44686b4e6a526c4e6a45784c6e426b5a673d3d&fich=c466c41f-00e5-4952-bbf1-d5bd8d64e611.pdf&Inline=true
http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20140875.html
http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20140875.html
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Contabilista Suplente e o justo impedimento 

 

Este estatuto traz pela primeira vez, no artigo 12º a possibilidade de 

haver, a partir de 2016, Contabilista Certificado Suplente nas contabilidades.  

Esta solução, que foi apresentada pelo nosso grupo de 3 TOCs, foi a 

forma que vimos de ser possível - neste processo legislativo - conseguirmos 

muito onde até agora nada havia.  

A partir de 1 de Janeiro de 2016, vai ser possível solicitar às 

entidades/empresas a inclusão de um Contabilista Certificado Suplente – 

recorde-se que é as entidades/empresas e só elas que têm o poder legal de 

nomear os Contabilistas Certificados - de modo a permitir que sempre que o 

Contabilista Certificado tenha impedimento à realização do trabalho, por 

exemplo, o envio de uma declaração de iva, possa este solicitar ao suplente o 

envio dessa mesma declaração.  

Na lei não se define o que é impedimento para efeitos desta solicitação.  

Refira-se que desta forma passa a estar disponível para os Contabilistas 

Certificados, esta solução que já existe de forma muito similar nos Revisores 

Oficiais de Contas. 

O Contabilista Suplente é assim uma resposta estruturada para muitas 

questões relacionadas com o Justo Impedimento. É uma forma de incentivar a 

associação entre profissionais, além de ser uma forma de cessar com a 

inevitabilidade de, por vezes, terem de ser cedidas a terceiros as passwords 

para as declarações fiscais poderem ser entregues. 

 

Registo Público 

 

Como dispõe o art.º 21, a Ordem terá de passar a ter no seu site, a lista 

atualizada de membros efetivos, sociedades de profissionais de contabilidade e 

sociedades de contabilidade, com mais elementos informativos que são 
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determinados na Lei n.º 2/2013, mas que incluem também a morada 

profissional. Isto irá permitir em muitas situações o contacto entre profissionais, 

designadamente quando da mudança de contabilidades entre Contabilistas 

Certificados para os mesmos terem capacidade de se contactarem de forma 

fácil e rápida.  

 

Levantamento da suspensão e reinscrição após cancelamento 

 

No artigo 24º do novo estatuto, aparece uma nova medida que nos 

pareceu da mais elementar justiça e consideração pelos membros, sendo que 

a OTOC era praticamente a única Ordem onde este mecanismo não existia. 

Quem está desempregado, quem emigrou para outro país – infelizmente 

houve muitas situações destas nos últimos anos também entre os TOC – ou 

quem por qualquer outra razão não queira de momento exercer como 

Contabilista Certificado, poderá, a partir de dia 7 de Outubro, solicitar 

voluntariamente o cancelamento da inscrição na Ordem e desta forma não 

pagar quotas, sendo que tem a garantia legal de a todo o momento poder 

requerer a reinscrição.  

Se a reinscrição for requerida antes de decorridos três anos não será 

necessário, sequer, ser feita uma avaliação de conhecimentos técnicos 

indispensáveis à profissão. Note-se também, que esta avaliação não é um 

exame.  

Quando o cancelamento ou suspensão da inscrição na Ordem tenha de 

ser feito por motivo de incompatibilidade com o desempenho de algum cargo 

ou função pública, passa a haver um regime especial para estas situações. 

Assim o levantamento da suspensão ou a reinscrição nos 3 anos seguintes, 

começa a contar a partir do fim do que motivou a incompatibilidade inicial ou 

continuada.  
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Dispensa de estágio profissional 

 

Na proposta legislativa, neste assunto, agora no artº 26, encontra-se 

uma proposta da Ordem de legalizar a dispensa de estágio profissional para o 

acesso à Ordem, por motivo de realização de projecto que vise efectivar uma 

experiência ou simulação de experiência específica.  

Esta hipótese de acesso à Ordem sem estágio profissional, sem 

experiencia profissional, ou seja do candidato nunca ter feito um débito ou 

crédito em ambiente real de trabalho, que não está prevista na Lei n.º 2/2013 e 

que não existe em nenhuma outra Ordem, levou-nos a sugerir aquilo que ficou 

na redação aprovada.  

Fica assim definido que a dispensa de estágio profissional para inscrição 

na Ordem apenas possa acontecer pelo motivo de experiência profissional de 3 

anos dos candidatos.  

 

Assembleia de Representantes 

 

No artigo 35º do estatuto aparece um – o único – novo órgão eletivo que 

é a Assembleia de Representantes, tal como definido e obrigatório na Lei n.º 

2/2013, que foi objeto de uma sugestão completa feita pelo nosso grupo.  

A assembleia de representantes irá ter como representantes: 1 

Contabilista Certificado por cada 1000 ou fração de 1000 que exista em cada 

círculo eleitoral como existe para as eleições da assembleia da república, ou 

seja por distritos, sendo os mesmos eleitos em listas de forma proporcional de 

acordo com o método de Hondt.  

Este órgão tem competências relevantes, entre as quais: a aprovação de 

todos os regulamentos da ordem, a eleição da comissão de fixação das 

remunerações dos titulares dos órgãos sociais, as alterações aos estatutos e 

ainda, a votação do orçamento, relatórios e contas anuais. De referir que, a 
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Assembleia de Representantes provoca mais alterações num número 

apreciável de artigos todos eles aprovados de acordo com a nossa proposta.  

 

Eleições e candidaturas 

 

São vários os artigos alterados, no entanto, as alterações mais 

significativas são:  

a) Mandatos de 4 anos para os órgãos sociais;  

b) Renovação de mandatos para o mesmos órgão, com exceção dos 

membros da assembleia representativa, uma única vez a partir das 

próximas eleições; c) 

c) Votação incide sobre listas separadas por órgãos (Conselho Diretivo, 

Conselho Jurisdicional e Conselho Fiscal) e por círculo eleitoral 

(distrito) no caso da assembleia de representantes;  

d) Listas para todos os órgãos exceto a assembleia de representantes 

que é por método de Hondt, são eleitas por maioria absoluta de 

votos;  

e) Candidatos a Bastonário e ao Conselho Jurisdicional têm de ter pelo 

menos 10 anos de inscrição e de exercício efetivo da profissão, para 

outros candidatos basta 5 anos de inscrição e de exercício efetivo da 

profissão;  

f) Propostas de candidatura são subscritas por 5% dos contabilistas 

certificados inscritos no círculo eleitoral com um máximo de 100;  

g) Só podem ser eleitos e votar nas eleições os membros singulares;  

h) Terá ainda de haver mesas de voto nas instalações regionais.  

Convém dizer que imensas destas alterações constavam da Lei n.º 

2/2013, que recordamos tinha no artigo 53º a obrigação de ser entregue pelo 

órgão competente da Ordem uma proposta de alteração que estivesse de 

acordo com o regime da Lei n.º 2/2013. Como podem verificar a proposta que a 

OTOC entregou ao governo não cumpre este objetivo também na parte das 

alterações ao sistema eleitoral da Ordem. 
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De todas estas alterações existe uma, em nossa opinião, que simboliza 

a nova filosofia que o legislador quis impor às Ordens. Essa alteração é a que 

obriga a que todos os candidatos a eleições tenham de ter pelo menos 5 anos 

de experiência efetiva do exercício da profissão, sendo que o Bastonário e os 

membros do Conselho Jurisdicional têm de ter 10 anos.    

Esta disposição, que ficou nos estatutos de todas as Ordens, é uma 

forma deliberada e intencional do legislador dizer que não basta ser membro da 

Ordem, é preciso ter exercido a profissão para poder ser candidato e pertencer 

aos órgãos sociais. 

Como sabem as Ordens são uma emanação do estado em que o 

legislador confia que os próprios profissionais poderão regular e gerir, melhor 

do que o estado, a prestação de determinados serviços profissionais. 

  Isto só sucede se nos órgãos sociais forem constituídos em exclusivo 

por membros das Ordens que tenham experiência da profissão. O legislador 

quis assim impedir, que quem não a tenha, possa estar nos órgãos sociais das 

Ordens.  

 

Publicidade 

 

No artigo 71º, outra proposta que fizemos, e necessária para respeitar a 

lei n.º 2/2013, foram totalmente alteradas as regras da publicidade, passando 

com este estatuto a ser permitida de forma livre embora com respeito por 

deveres éticos e deontológicos, o sigilo profissional e as normas legais 

sobretudo do Código da Publicidade.  

Temos no entanto também uma inovação absoluta no sector da 

contabilidade, que foi a proibição da publicidade de serviços do contabilista 

certificado a quem não esteja inscrito na ordem como contabilista certificado, 

como sociedade de contabilidade ou como sociedade de profissionais.  
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Outras alterações promovidas por outra entidades 

 

Mas houve outras alterações para as quais não concorremos com 

sugestões, que enunciamos a seguir:  

a) Os contabilistas certificados passam a poder representar os clientes 

em processos tributários até 10.000,00.  

b) Foi retirada a responsabilidade legal relativamente à segurança 

social, o que significa, na nossa opinião, que nos processos com a 

segurança social posteriores a dia 7 de Outubro, a segurança social 

já não poderá responsabilizar o contabilista certificado por alguma 

irregularidade.  

c) As sociedades de contabilidade passam a poder ser membros 

efetivos da Ordem, uma alteração de um impacto ainda difícil de 

medir.  

d) O capital social das Sociedades de Profissionais de Contabilistas 

Certificados passa a ser poder ser detido até 49% por pessoas ou 

entidades que não sejam contabilistas certificados, bem como a 

gerência pode ter até 49% de membros que não sejam contabilistas 

certificados, uma alteração que foi feita pela OTOC. 

 

Conclusão 

 

A alteração de estatutos é tão profunda que podemos dizer que houve 

uma alteração de filosofia dos mesmos. Dos estatutos que agora cessam 

vigência no dia 6 de Outubro, podemos dizer que havia uma filosofia de uma 

Ordem tutelar. Tínhamos uma Ordem que tutelava, proibia, limitava, impedia, 

restringia, controlava, exigia, mandava, em muita coisa nos membros e o no 

seu exercício profissional e atividade profissional e tinha um sistema eleitoral 

arcaico e antiquado.  
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Os novos estatutos não têm nada disto, é uma visão de uma Ordem 

reguladora, que permite, que ajuda, que define, que aceita, que estimula a 

cooperação e a associação, que é flexível, que respeita os membros e as 

sociedades de contabilidade, que retira responsabilidades e ainda ganhou um 

sistema eleitoral moderno, diversificado, que vai permitir muito mais 

candidaturas 

Mas os novos estatutos têm mais, somente ao fim de 20 anos, e em 

grande medida pela mão, não só mas também, de 3 membros da Ordem – 

Vitor Vicente, Vitor Martins e Martinho Caetano – é que finalmente temos 

estatutos equivalentes e equiparados aos das outras Ordens. 

Porque não basta se chamar Ordem, é preciso que as disposições 

estatutárias sejam de uma Ordem como todas as outras. A partir de agora são! 

 

Mas já está tudo completo? 

 

Não. Ainda falta regulamentar muitas coisas, a formação, a forma como 

as sociedades de contabilidade se tornam membros da Ordem, o regulamento 

eleitoral e diversas outras coisas.  

Nas disposições transitórias está definido que tudo o que seja contra a 

Lei tem de ser alterado em 180 dias e além disso todos os regulamentos, 

mesmo os que estejam de acordo com a Lei terão de ser refeitos.  

 A forma dos regulamentos serem elaborados e aprovados foi mudada, 

sendo certo que os mesmos têm de respeitar o que está nos Estatutos e o que 

está na Lei n.º 2/2013, não só nos conteúdos, mas também no processo de 

elaboração. 

Acreditem na mudança! 

 

O exemplo dado por aquilo que três TOCs fizeram no parlamento e o 

que se obteve para todos, deve servir, e é para isso que o usamos o nosso 
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exemplo, para todos acreditarem que o contributo de cada um e de muitos 

servirá para mudar a nossa profissão de contabilistas, o sector da contabilidade 

e a Ordem.  

O exemplo da Alexandra Varela e do António Xavier é também um 

exemplo de quem acredita que pode fazer a diferença na vida profissional de 

muitos contabilistas.  

Mas falta muito ainda para consolidar a mudança.  

A mudança para se materializar é preciso que muitos acreditem e 

participem no que se vai passar, tanto no processo de regulamentos, onde 

todos terão oportunidade de se pronunciarem, bem como nas eleições que irão 

suceder em 2016, pelo menos para a Assembleia de Representantes.  

Estará portanto reservado a todos os membros da Ordem, nos próximos 

tempos a oportunidade de contribuírem para a mudança e é para isso que 

desde já sugerimos e apelamos a todos os Contabilistas Certificados que se 

interesse e participem.  

 Obrigado pela vossa atenção e esperamos que este texto vos seja de 

utilidade e se assim entenderem partilhem-no com mais algum colega.  

 

Lisboa, 4 de outubro de 2015 

*Contabilista Certificado (TOC) 

Sócio-gerente da empresa Contas e Resultados, Lda. 

Participante do Grupo Informal de 3 TOC que participou junto do parlamento na 

alteração dos estatutos da OTOC 

Candidato a Bastonário, pela Lista C, nas eleições de 2010 da OTOC  
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Calendário Fiscal Outubro – 2015 – Portugal 
 
Dia 12: 

 

IVA: Envio da declaração mensal referente ao mês de agosto 2015 e anexos. 

 

IVA: Pagamento do Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA), a efetuar 

nos balcões dos serviços de finanças ou dos CTT ou ainda (para importâncias 

não superiores a € 100 000,00), através do multibanco, correspondente ao 

imposto apurado na declaração respeitante a agosto, pelos sujeitos 

passivos abrangidos pela periodicidade mensal do regime normal. 

 

 

IRS/IRC/SEGURANÇA SOCIAL: Declaração de rendimentos pagos e de 

retenções, deduções, contribuições sociais e de saúde e quotizações, 

referentes a setembro 2015 (trabalho dependente). 

 

SEGURANÇA SOCIAL: Entrega das Declarações de Remunerações 

referentes a de setembro 2015 por transmissão eletrónica de dados. 

 

Banco de Portugal: Disponibilização COL na Aplicação de Recolha, mês de 

setembro 2015. 
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Dia 15: 

 

Declaração Intrastat: Envio do INTRASTAT. 

 

IRS: Entrega da Declaração Modelo 11, por transmissão eletrónica de dados, 

pelos Notários e outros funcionários ou entidades que desempenhem funções 

notariais, bem como as entidades ou profissionais com competência para 

autenticar documentos particulares que titulem atos ou contratos sujeitos a 

registo predial, ou que intervenham em operações previstas nas alíneas b), f) e 

g do n.º 1 do artigo 10.º, das relações dos atos praticados no mês anterior, 

suscetíveis de produzir rendimentos. 

 

 

IMT: Os notários e outros funcionários ou entidades que desempenhem 

funções notariais, bem como as entidades e profissionais com competência 

para autenticar documentos particulares que titulem atos ou contratos sujeitos 

a registo predial, devem submeter, à Direção-Geral dos Impostos, os seguintes 

elementos:  

a) Em suporte eletrónico (Modelo11), uma relação dos atos ou contratos 

sujeitos a IMT, ou deles isentos, efetuados no mês antecedente, contendo, 

relativamente a cada um desses atos, o número, data e importância dos 

documentos de cobrança ou os motivos da isenção, nomes dos contratantes, 

artigos matriciais e respetivas freguesias, ou menção dos prédios omissos;  

b) Cópia das procurações que confiram poderes de alienação de bens imóveis 

em que por renúncia ao direito de revogação ou cláusula de natureza 

semelhante o representado deixe de poder revogar a procuração, bem como 

dos respetivos substabelecimentos, referentes ao mês anterior;  

c) Cópia das escrituras ou documentos particulares autenticados de divisões de 

coisa comum e de partilhas de que façam parte bens imóveis. 
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Dia 20: 

 

IVA: Envio da declaração recapitulativa por transmissão eletrónica de dados, 

pelos sujeitos passivos isentos ao abrigo do artigo 53º do Código do IVA que 

tenham efetuado prestações de serviços noutros Estados Membros, no mês de 

setembro, quando tais operações sejam aí localizadas nos termos do artigo 6º 

do Código do IVA. 

 

 

IVA: Entrega da Declaração Recapitulativa, por transmissão eletrónica de 

dados, pelos sujeitos passivos do regime normal trimestral que tenham 

efetuado transmissões intracomunitárias de bens e/ou prestações de serviços a 

sujeitos passivos registados noutros Estados Membro, no trimestre anterior, 

quando tais operações sejam aí localizadas nos termos do art.º 6.º do CIVA e o 

montante das transmissões intracomunitárias a incluir não tenha excedido € 

50.000 no trimestre em curso ou em qualquer um dos 4 trimestres anteriores. 

 

 

IVA: Entrega da Declaração Recapitulativa por transmissão eletrónica de 

dados, pelos sujeitos passivos do regime normal mensal que no mês anterior 

(setembro 2015) tenham efetuado transmissões intracomunitárias de bens e/ou 

prestações de serviços a sujeitos passivos registados noutros Estados 

Membro, quando tais operações sejam aí localizadas nos termos do art.º 6.º do 

CIVA, e para os sujeitos passivos do regime normal trimestral quando o total 

das transmissões intracomunitárias de bens a incluir na declaração tenha no 

trimestre em curso (ou em qualquer mês do trimestre) excedido o montante de 

€ 50.000. 

 

 

IMPOSTO DE SELO: Entrega das importâncias retidas, no mês anterior 

(setembro 2015), para efeitos de Imposto do Selo. 
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SEGURANÇA SOCIAL: Entrega, entre os dias 10 e 20, das contribuições 

relativas às remunerações do mês anterior (setembro 2015). 

 

 

IRC: Entrega das importâncias retidas, no mês anterior (setembro 2015), para 

efeitos de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (IRC). 

 

 

IRS: Entrega das importâncias retidas, no mês anterior (setembro 2015), para 

efeitos de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares (IRS). 

 

 

FCT ou (ME) e FGCT – Entregas: Pagamento das entregas para o Fundo de 

Compensação do Trabalho (FCT) ou Mecanismo Equivalente (ME) e para o 

Fundo de Garantia de Compensação do Trabalho (FGCT) relativas ao mês de 

setembro 2015, entre os dias 11 e 20. 

 

 

Dia 21: 

 

Banco de Portugal: Prazo de reporte COPE ‐ EMPRESAS – setembro 2015. 

 

Dia 26: 

 

IVA: Comunicação dos elementos das faturas referentes a setembro 2015. 

 

Dia 31: 

 

IRS/IRC: Entrega da Declaração Modelo 30 – Declaração de rendimentos 

pagos ou colocados à disposição de sujeitos passivos não residentes relativos 

a agosto de 2015. 
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IRC: Segundo prestação do pagamento especial por conta de Imposto sobre o 

Rendimento das Pessoas Coletivas (IRC) de entidades residentes que 

exercem, a título principal, atividade de natureza comercial, industrial ou 

agrícola e não residentes com estabelecimento estável, com período de 

tributação coincidente com o ano civil. 

 

 

IVA: Entrega, por transmissão eletrónica de dados, do pedido de restituição 

IVA pelos sujeitos passivos do imposto suportado, no próprio ano civil, noutro 

Estado Membro ou país terceiro (neste caso em suporte de papel), quando o 

montante a reembolsar for superior a € 400 e respeitante a um período não 

inferior a três meses consecutivos, tal como refere o Decreto-Lei n.º 186/2009, 

de 12 de agosto. 

 

 

IVA: Entrega, por transmissão eletrónica de dados, da opção pelo regime de 

contabilidade de caixa em sede de IVA, caso pretenda a aplicação do regime a 

partir de 01 de janeiro do ano seguinte. 

 

 

IUC: Liquidação, por transmissão eletrónica de dados, e pagamento do 

Imposto Único de Circulação relativo aos veículos cujo aniversário de matrícula 

ocorra no mês de outubro. 

 

IMI: Envio pelas câmaras municipais, por transmissão eletrónica, dos 

elementos relativos à constituição, aprovação, alteração ou receção, ocorridas 

no mês anterior: 

- Alvarás de loteamento, licenças de construção, plantas de arquitetura das 

construções correspondentes às telas finais, licenças de demolição e de obras, 

pedidos de vistorias, datas de conclusão de edifícios e seus melhoramentos ou 

da sua ocupação, bem como todos os elementos necessários à avaliação dos 

prédios; 
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- Plantas dos aglomerados urbanos à escala disponível donde conste a 

toponímia; 

- Comunicações prévias de instalação, modificação ou encerramento de 

estabelecimentos previstos no n.º 1 do artigo 2.º do Dec-Lei n.º 48//2011, de 1 

de abril, efetuadas nos termos daquele diploma; 

- Licenças de funcionamento de estabelecimentos afetos a atividades 

industriais 

 

Calendário Fiscal Outubro – 2015 – Angola 
 
Imposto S/ os Rendimentos do Trabalho - Conta de Outrem: 

 

Até o dia 30 - apresentação do DLI, e pagamentos do Imposto retido na fonte, 

no mês anterior. 

 

Imposto de Consumo: 

 

Até dia 30 - apresentação da Declaração Modelo D, e pagamento do Imposto 

relativo ao volume de operações do mês anterior. 

 

Imposto de Selo: 

 

Até o dia 30 - apresentação do DLI e pagamento do imposto, relativo às 

vendas do mês anterior. 

 

Calendário Fiscal Outubro – 2015 – Moçambique 
 
• Até ao dia 10 – Entrega, nas Direcções de Áreas Fiscais pelos Serviços 

Públicos, das receitas por elas cobradas, no mês anterior; 

 

• Até ao dia 20 - Pagamento do IRPS e IRPC, retido na fonte relativo ao mês 

anterior, nº 3 do art. 29 do Regulamento do CIRPS, aprovado pelo Decreto nº 
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8/2008, de 16 de Abril e nº 5 art° 67 do CIRPC, aprovado pela Lei nº 34/2007, 

de 31 de Dezembro; 

 

• Até ao dia 20 – pagamento da 2ª Prestação do Pagamento por Conta do 

IRPS, 2ª Categoria nº 1 art. 33 do Regulamento do CIRPS, aprovado pelo 

Decreto nº 8/2008, de 16 de Abril; 

 

• Até ao último dia do mês - Pagamento do IVA relativo ao mês anterior, pelos 

sujeitos passivos do regime normal, nº 1 art.32 do CIVA, aprovado pela Lei 

32/2007, de 31 de Dezembro; 

 

• Até ao fim deste mês – pagamento da 3ª Prestação do Pagamento por 

Conta do IRPC, alínea a) do art.27, do Regulamento do CIRPC, aprovado pelo 

Decreto nº 9/2008, de 16 de Abril. 

 
 

Contactos 
 
Email: jornal.otributo@gmail.com  

 

Facebook: https://www.facebook.com/groups/otributo/ 

 

Morada: 

 

Apartado 8043 

 

1800 — 001 Lisboa 
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