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EDITORIAL: 

 
 

Caro leitor e colegas contabilistas, cá estamos de 

volta depois de um Maio como não há memória, IRS 

2º fase, e a Modelo 22 a ser feita em pouco mais de 

15 dias. Parece que a Autoridade Tributária quer 

junho e julho iguais, agora com a IES. Mas neste 

caso, OCC e ANACO querem novo prazo para a IES 

de 2015. Podem ler os comunicados de ambas as 

instituições neste número. Não deixa de ser uma 

novidade, duas instituições do setor estarem ambas 

a defender na essência o mesmo. O Tributo, 

reconhecendo a justeza destas posições e da IES 

dever ter outra data e como tal publica, na íntegra, 

estes comunicados.  

Mas temos como habitualmente os calendários 

fiscais de Portugal, Angola e Moçambique e a 

legislação relevante de Maio.  

Nos artigos do mês temos, a partir de uma situação 

de vida, uma reflexão profissional e o lançar de 

desafios aos contabilistas. Leiam em “A misteriosa 

mão invisível de Deus?”. E ainda temos um grande 

artigo sobre as “Fundações e qual o seu 

regime/enquadramento legal”, não deixe de ler.  

Boas leituras.  

 

Junho 2016 
 

Número 10 
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Legislação relevante em maio de 2016 

 

 Portaria n.º 130/2016, de 10 de maio - Unidade dos Grandes 

Contribuintes. 

Define os critérios de seleção dos contribuintes cuja situação tributária deva ser 

acompanhada pela Unidade dos Grandes Contribuintes e revoga a Portaria n.º 

107/2013, de 15 de março. 

 

 Portaria n.º 137/2016 de 13 de maio - Declaração de Operações 

Transfronteiras (Modelo 38). 

Aprova o novo modelo de declaração e respetivas instruções, designado por 

Declaração de Operações Transfronteiras (Modelo 38), para cumprimento da 

obrigação referida nos n.ºs 2 e 6 do artigo 63.º-A da Lei Geral Tributária. 

 

 Despacho n.º 6201-A/2016, de 10 de maio, do Secretário de Estado 

dos Assuntos Fiscais - Tabelas de retenção na fonte, em euros, 

para vigorarem durante o ano de 2016. 

Aprova as tabelas de retenção na fonte, em euros, para vigorarem durante o 

ano de 2016, aplicáveis aos rendimentos a que se reportam, pagos ou 

colocados à disposição de titulares residentes em território português, com 

exceção das Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira. 

 

 Circular n.º 2/2016, de 6 de maio - Categoria B – Enquadramento - 
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Coeficientes aplicáveis no regime Simplificado de tributação 

Dedutibilidade das contribuições para Regimes de Proteção Social. 

Estão abrangidos na alínea b) do n.º 1 do artigo 31.º do Código do IRS, os 

rendimentos provenientes das prestações de serviços de atividades 

profissionais especificamente previstas na tabela a que se refere o artigo 151.º 

do Código do IRS, não incluindo o código “1519 Outros prestadores de 

serviços” dado este código não explicitar uma atividade profissional especifica, 

independentemente da atividade estar classificada de acordo com os códigos 

das atividades especificamente mencionados na tabela de atividade aprovada 

pela Portaria n.º 1011/2001, de 21 de Agosto, ou de acordo com a 

Classificação Portuguesa de Atividades Económicas (CAE) do Instituto 

Nacional de Estatística. 

 

  Lei n.º 13/2016 de 23 de maio - Código de Procedimento e de 

Processo Tributário (CPPT) e Lei Geral Tributária (LGT). 

Altera o Código de Procedimento e de Processo Tributário (CPPT) e a Lei 

Geral Tributária (LGT e protege a casa de morada de família no âmbito de 

processos de execução fiscal). 

 

 Declaração de Retificação n.º 10/2016, de 25 de maio - Lei n.º 7-

A/2016, de 30 de março – OE. 

Procede a várias retificações à Lei do Orçamento do Estado para 2016. 

 

 Despacho n.º 6635 - A/2016, de 19 de maio, do Secretário de Estado 

dos Assuntos Fiscais - IRS - Tabelas de retenção na fonte - Região 

Autónoma dos Açores. 

Aprova as tabelas de retenção na fonte, em euros, para vigorarem durante o 

ano de 2016 na Região Autónoma dos Açores. 

 

 Ofício Circulado n,º 20190, de 2016.05.25 - Regime de tributação dos 

organismos de investimento coletivo - Preenchimento anexos E e G 

da declaração modelo 3 de IRS. 

Esclarece algumas dúvidas quanto ao correto enquadramento jurídicotributário 

dos rendimentos pagos por organismos de investimento coletivo (OIC) aos 

seus participantes, pessoas singulares residentes em território português, bem 
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como quanto ao cumprimento das obrigações declarativas (Anexos E, F e G da 

Declaração Modelo 3 do IRS). 

 

 Ofício Circulado n.º 20191, de 2016.05.27 - Explorações silvícolas 

plurianuais - Heranças indivisas - Declaração modelo 3 de IRS - 

Rendimentos do ano de 2015 - N.º 1 do artigo 59.º-D do Estatuto dos 

Benefícios Fiscais. 

Relativamente ao anexo I não é necessária a indicação expressa dos 

rendimentos decorrentes de explorações silvícolas plurianuais, uma vez que a 

declaração Modelo 3 onde este anexo se integre incluirá também, 

obrigatoriamente e relativamente à mesma herança, um anexo B ou C 

(consoante seja aplicável à herança o regime simplificado ou o da 

contabilidade organizada, respetivamente), pelo que a AT dispõe, através 

deste último anexo, da informação relativa à parte dos rendimentos da herança 

referentes a explorações silvícolas plurianuais. 
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Especial IES: 

Ordem dos Contabilistas Certificados exige 

alargamento do prazo da IES 

Segundo a Lusa, o bastonário da Ordem dos Contabilistas Certificados (OCC), 

Domingues Azevedo, afirmou na quinta-feira, data em que a aplicação para as 

empresas submeterem a declaração da Informação Empresarial Simplificada (IES) de 

2015,  ainda não está disponível e exigiu que o prazo seja alargado. 

 

Domingues de Azevedo disse que a entrega da IES "inicia-se a 01 de junho e termina 

a 15 de julho", acrescentando que "a matriz da IES para 2015 ainda não está 

disponibilizada no ‘site’ das Finanças, o que faz com que os profissionais que queiram 

cumprir as suas obrigações não o possam fazer". 

 

O bastonário da OCC disse ainda que situações como esta demonstram "algum 

laxismo por parte da Autoridade Tributária e Aduaneira [AT] no que respeita à 

disponibilização destas plataformas" e exigiu que a AT "assuma as suas 

responsabilidades". 

 

Para Domingues de Azevedo, "o prazo limite para entrega da IES deve ser dilatado no 

mesmo número de dias em que a entrega não está disponível". 

 

A Lusa tentou contactar o Ministério das Finanças sobre esta matéria, mas até ao 

momento ainda não foi possível obter quaisquer esclarecimentos. 

 

A IES é uma forma de as empresas entregarem, por via eletrónica, as obrigações 

declarativas de natureza contabilística, fiscal e estatística. 

 

Com a introdução da IES, e ao contrário do que se verificava no passado, toda a 

informação que as empresas têm de prestar relativamente às suas contas anuais 

passa a ser transmitida num único momento e perante uma única entidade 
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ANACO - Associação Nacional Contabilistas, pede 

prorrogação da IES de 2015 para 30 de Setembro  

 
 

Direção da ANACO 

Em reunião de direção da Anaco-Associação Nacional Contabilistas foi deliberado 
sugerir e defender como data adequada de entrega da IES 2015, o dia 30 de 
Setembro.  
 

Contabilistas Certificados 

Os elementos da Anaco são profissionais de contabilidade que trabalham todos os 
dias como Contabilistas Certificados. Exercemos a nossa atividade profissional, não só 
diretamente como responsáveis por muitas contabilidades, mas também, muitos de 
nós, como gerentes e diretores técnicos de empresas de prestação de serviços de 
contabilidade.  
 
Enquanto empresários, gerentes, diretores técnicos e Contabilistas Certificados, 
somos responsáveis e estamos inseridos em equipas de trabalho de muitos mais 
profissionais da área da contabilidade. Somos conhecedores da realidade profissional 
da contabilidade e em particular do setor da prestação de serviços de contabilidade.  
 
Os dirigentes e os sócios fundadores da ANACO são profissionais que estão – há 
vários anos – em constante contacto com um número muito vasto de profissionais, dos 
quais obtêm mais informação, em tempo real, do que se passa no setor da 
contabilidade.  
 

Intervenções Públicas desde 29 de Abril 

Temos acompanhado com intervenções públicas, desde o dia 29 de Abril passado, o 
que se tem passado com a situação das declarações fiscais em 2016.  
 
Este ano foi marcado por sucessivos percalços nas declarações fiscais, por exemplo 
no IRS e no e-fatura. Verifica-se uma série impressionante de adiamentos de prazos 
de entrega, em imensas declarações fiscais, nomeadamente IRS 1ª e 2ª fase, 
Declaração de Rendimento pagos - Modelo 10 e Declarações de Rendas - Modelo 44. 
 

https://drive.google.com/file/d/0Bx9pUMQaXLLDa2UwcWJPUkI0MHM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0Bx9pUMQaXLLDa2UwcWJPUkI0MHM/view?usp=sharing
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2016 é também caracterizado por uma disponibilização tardia das aplicações de 
submissão nas diversas declarações fiscais. Aqui destaca-se a Modelo 22 de IRC e 
agora a Informação Empresarial Simplificada (IES), anunciada como disponível 
apenas para dia 14 de Junho.  
 

Recebidos pelo executivo e grupos parlamentares 

No dia 10 de Maio passado, enviámos ao Gabinete do Secretario de Estado dos 
Assuntos Fiscais, um documento – subscrito ativa e conscientemente por mais de 200 
Contabilistas Certificados, sendo ainda muitos empresários e gerentes de empresas 
de contabilidade que representam muitas centenas de postos de trabalho – publicado 
no dia 12 de Maio, alertando para a necessidade da IES estar disponível em meados 
de Maio. 
 
No dia 20 de Maio em reunião com o Gabinete do Secretário de Estado dos Assuntos 
Fiscais, alertámos para o problema que se estava a criar na IES, continuando a faze-lo 
por diversas vezes desde essa ocasião.  
Nas reuniões que tivemos com diversos grupos parlamentares, também 
sensibilizámos para esta questão, obtendo sempre, acolhimento às nossas 
preocupações com a IES.  

 
Tomadas de posição públicas 

A 31 de Maio perguntámos publicamente, quando seria possível começar a entregar a 
IES 2015.  
Na manhã do dia 8 de Junho, emitimos mais uma posição pública, onde já 
perguntámos se haveria a disponibilidade para repensar a data limite de entrega da 
IES.  

 

IES a 15 de Março em 2017 

Já elaborámos uma proposta, pública, de alteração do Calendário Fiscal para 2017. 
Sugerimos que em 2017 seja possível entregar a IES a partir de 15 de Março, e a 
Modelo 22 a partir de 1 de Março. Subscritas por mais de 200 Contabilistas 
Certificados, estas propostas já foram entregues, tanto ao Gabinete do Secretário de 
Estado dos Assuntos Fiscais como a diversos grupos parlamentares.  
 
Defendemos que as declarações fiscais (IES e Modelo 22) devem ser disponibilizadas 
com meses de antecedência do prazo final de entrega, como forma de não causar 
prejuízo à economia, às empresas, aos cidadãos, à autoridade tributária e aos 
profissionais de contabilidade.  

 

Fundamentação da nossa decisão 

Depois do anúncio no Portal das Finanças, dia 9 de junho à noite, de disponibilização 
da IES no dia 14 de Junho, concluímos: 
 

a) Seguramente que haverá razões, perfeitamente compreensíveis, para todos os 
percalços e para a disponibilização tardia que a Autoridade Tributária teve este 
ano com muitas declarações fiscais e agora com a IES.  
  

b) É seguramente compreensível por todos, os constrangimentos e prejuízos a 
imensos cidadãos, empresas e aos contabilistas, que sucedem sempre que 
estes atrasos e percalços se verificam. 
 

c) A IES e IES/DA, sendo obrigatória a entrega para todas as empresas, 
empresários em nome individual, profissionais liberais e muitas entidades sem 

https://drive.google.com/file/d/0B7NhnX0nRYTsbmhpU0p2TjJjZnM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7NhnX0nRYTsbmhpU0p2TjJjZnM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7NhnX0nRYTsbmhpU0p2TjJjZnM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7NhnX0nRYTsbmhpU0p2TjJjZnM/view?usp=sharing
https://www.facebook.com/ancontabilistas/
https://www.facebook.com/ancontabilistas/
https://www.facebook.com/ancontabilistas/
https://drive.google.com/file/d/0B7NhnX0nRYTsbmhpU0p2TjJjZnM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7NhnX0nRYTsbmhpU0p2TjJjZnM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7NhnX0nRYTsbmhpU0p2TjJjZnM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7NhnX0nRYTsbmhpU0p2TjJjZnM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7NhnX0nRYTsbmhpU0p2TjJjZnM/view?usp=sharing
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fins lucrativos, concentram nos seus diversos anexos, um nível de informação 
muito complexo.  
Contem 21 anexos possíveis e uma folha de rosto.  
 

d) A disponibilização tão tardia da IES a 1 mês do prazo de entrega torna, 
profissional e humanamente, inviável o seu cumprimento, com a qualidade e 
profissionalismo, legal e tecnicamente necessário, de perto de um milhão 
(1.000.000) de declarações fiscais IES e IES/DA. 

 
e) A maioria dos contabilistas só poderá ter as suas aplicações de contabilidade 

atualizadas para a nova IES na semana de 21 de junho. Significa cerca de 25 
dias para elaborar, preencher, verificar e entregar cerca 1 000 000 
declarações. 
 

f) A versão da IES anunciada para 14 de Junho, provavelmente não será a última 
versão. A Modelo 22 de 2015, disponibilizada no dia 3 de Maio, foi corrigida em 
5 versões, a última data de dia 2 de Junho, ou seja 2 dias depois do término do 
prazo de entrega. O IRS 2ª fase teve ainda no dia 7 de Junho, 7 dias depois do 
prazo de entrega, mais uma das suas muitas versões. O mesmo sucede todos 
os anos com muitas outras declarações. 

 
g) Não obstante os prazos impostos serem cumpridos, na sua grande maioria 

fruto da competência, dedicação e heroicidade que Contabilistas Certificados já 
demonstraram diversas vezes, é claro, objetivo e consensual que não estão 
criadas, nem irão estar criadas condições para elaborar de forma adequada até 
dia 15 de Julho perto de um milhão de IES e IES/DA e simultaneamente os 
profissionais continuarem a fazer tudo o que é da sua responsabilidade e 
competência. 
 

h) Havia assim que definir uma data, após 15 de Julho, que já permitisse o 
adequado cumprimento por parte de todos os profissionais e contribuintes da 
entrega deste milhão de declarações fiscais. 
Verificamos o calendário profissional e fiscal do mês de julho, agosto e 
setembro – destaca-se aqui os IVAs mensais a 10 de Agosto e 10 de setembro, 
o IVA trimestral a 15 de Agosto, entre muitas outras tarefas e 
responsabilidades - já definido desde o orçamento de estado de 2015. Também 
foi levado em conta o calendário laboral definido de acordo com Código de 
Trabalho.  
Concluímos que iniciando-se, tão tarde, a possibilidade de entrega da IES, 
muitos contribuintes e profissionais só conseguirão terminar a elaboração e 
submissão de todas as IES e IES/DA, à sua responsabilidade, aproveitando a 
globalidade do mês de Setembro e daí a data de 30 de Setembro. Tivemos 
também presente que a IES é uma declaração que contém informações 
relevantes, contabilísticas, fiscais e estatísticas – que precisa de ser elaborada 
com muito rigor –, mas não é uma declaração de recolha de receita fiscal.  
 

i) Verificámos que dia 9 de Junho também a Ordem dos Contabilistas 
Certificados, através do seu Bastonário, se pronunciou a favor de uma nova 
data para a IES. Saudamos essa posição.  
 

No entanto, com o devido respeito, entendemos que o princípio para escolha 
da data de prorrogação deve ser, determinar uma nova data que permita o 
adequado cumprimento por parte dos profissionais e empresas e não “dilatar 
do prazo no mesmo número de dias em que a entrega não está disponível”. Se, 
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nesta situação, este último princípio fosse seguido, levaria a uma data da 
prorrogação muito mais dilatada para final do mês de dezembro.   
 
O legislador não colocou, em nenhuma norma, uma data específica de início da 
entrega da IES, como fez por exemplo no IRS. Na nossa leitura a entrega da 
IES, em rigor, deve estar disponível desde dia 1 de Janeiro, o dia seguinte ao 
fim do exercício económico. Na nossa leitura o legislador quis, que fosse 
possível aos contribuintes e aos profissionais, a partir de 1 de janeiro de cada 
ano, procederem à entrega da IES e IES/DA referente ao ano anterior.  
 

j) Recordamos que 2011, um ano atípico, tal como é 2016, também o prazo da 
IES foi 30 de Setembro. 

 
k) Também em 2011 a Assembleia da República a propósito da IES aprovou a 

resolução AR 124/2011 em que recomendava, ao governo de então, no nº1 da 
resolução, a prorrogação do prazo para a entrega da IES/DA do período 2010 
que seja prorrogado de forma a permitir o adequado cumprimento das 
obrigações fiscais de todos os contribuintes.  
Esta resolução foi aprovada por unanimidade. 2011, foi um ano atípico, como 
2016 também o está a ser.   
 

Pedido de prorrogação de data da IES para 30 de Setembro 

 
Com respeito e consideração, solicitamos ao Secretário de Estado dos Assuntos 
Fiscais a decisão de, com brevidade, prorrogar o prazo da IES e IES/DA de 2015 para 
30 de Setembro.  
 
Pelo exposto acima, consideramos 30 de Setembro é a data adequada para todos os 
profissionais de contabilidade e os contribuintes, cumprirem adequadamente a entrega 
desta obrigação declarativa e simultaneamente poderem continuar a assegurar as 
outras responsabilidades que assumiram, sobretudo de apoio às empresas, mas 
também de colaboração com o estado no domínio fiscal e simultaneamente 
respeitarem o calendário profissional e laboral já estabelecido há muito, 
designadamente, desde que o Orçamento de Estado de 2015 foi publicado.  

 

12, de junho de 2016 

ANACO – Associação Nacional Contabilistas 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ies.gov.pt/site_IES/site/ficheiros/IES-PF-AmbitoGeral.pdf
http://www.ies.gov.pt/site_IES/site/ficheiros/IES-PF-AmbitoGeral.pdf
http://www.ies.gov.pt/site_IES/site/ficheiros/IES-PF-AmbitoGeral.pdf
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Artigos do mês:  

A misteriosa mão invisível de Deus? 

De um testemunho pessoal e familiar para o desafio profissional 
aos contabilistas 

 

Caro leitor recentemente, como tornei público, houve uma situação de saúde da minha 

esposa que levou a fazer uma reflexão intima, pessoal, familiar, mas também 

profissional. Vou começar a primeira parte deste texto pela reflexão pessoal, mas a 

segunda parte será uma reflexão completamente profissional de contabilista 

certificado, e a terceira uma visão de desafios que os contabilistas certificados e o 

setor da contabilidade têm para vencer. Sugiro por isso a leitura até ao fim.  

A reflexão pessoal 

No passado dia 3 de Junho no meu facebook anunciei que a minha esposa foi 

operada, uma pequena cirurgia é certo, mas de urgência. Fi-lo porque hoje o meu 

facebook constitui, também, uma forma de comunicar rapidamente e bem com muitos 

amigos e familiares, tanto meus como da minha esposa.  

O que muitos não sabem, mas com a minha esposa já refletimos sobre isso, é que a 

sucessão de muitas, mas mesmo muitas, para uns, coincidências, para outros, algo 

muito mais relevante, levou que essa intervenção cirúrgica de urgência e toda a 

alteração na vida familiar nesse dia e nos dias seguintes, parecia que tudo tinha sido 

programado ao milímetro para que a cirurgia e internamento, de urgência, da minha 

esposa encontrasse, em toda a família, a situação ideal de disponibilidade e 

organização que nos permitisse a todos ter a máxima concentração e disponibilidade 

para a ajudar. Sem entrar em muitos detalhes, desde o facto de estar em casa – o que 

não era suposto – na hora em que se tornou subitamente evidente e necessário levá-

la imediatamente ao hospital, algo que pode ter sido muito importante, e por muitos 

outros detalhes que sucederam ao longo de toda essa semana, fizeram que todas as 

condições de apoio à minha esposa e ás minhas filhas estivessem subitamente e 

naturalmente reunidas, sem ser preciso fazer qualquer alteração porque nada havia 

para alterar e ou a fazer que não estivesse já feito e organizado. Parecia que já estava 

tudo pronto a contar com o que havia a partir daí a fazer nesse dia 3 de Junho e nos 

dias que se seguiram. A tal “mão invisível de Deus” que ajudou e muito a que tudo 

corresse bem e acontecesse daquela forma naquele dia e nos dias seguintes. 
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Reflexão profissional 

A minha esposa já há algumas semanas que estava em desconforto, por uma série de 

factos médicos só nesse dia 3 de Junho se tornou subitamente necessário a 

intervenção cirúrgica. Nesse dia eu não tinha uma única reunião marcada, ou uma 

única deslocação a clientes prevista – fato raro, muito raro – e o fim-de-semana estava 

destinada a descanso.  

Tudo aquilo que se passou no dia 3 de Junho, podia perfeitamente se ter passado 

uma semana antes a dia 27 de Maio, e no fim-de-semana de 28, 29 de Maio e dias 

seguintes, só não aconteceu porque não tinha que acontecer.  

É aqui que desejo situar a minha reflexão profissional. O que significava para a 

generalidade dos Contabilistas Certificados, se subitamente no dia 27 de Maio 

deste ano de 2016, tivessem que dedicar, nesse dia, 2 terços do dia ao apoio a 

um familiar, e dedicar os dias seguintes até dia 31 de Maio na sua esmagadora 

maioria de tempo ao apoio familiar? 

Este ano em particular, um ano em que tudo confluiu para Maio, e nem sequer a 

Modelo 22 foi disponibilizada atempadamente, bem pelo contrário.  

Sinceramente só quem passou já por isso é que conseguirá descrever a angústia que 

significaria estar no hospital e estar a pensar nas modelos 22 que não está a fazer e 

que vão ser entregues fora de prazo, ou estar no escritório a trabalhar e estar a 

angustiado porque não está a dar apoio ao familiar que está doente. Penso no entanto 

que todos imaginamos que deve ser muito angustiante.  

Mais grave seria ainda se fosse uma situação em que fosse alguém que é contabilista 

certificado a passar pelos problemas de saúde que observei esposa e tivesse que ser 

internado de urgência no dia 27 de Maio.  

Calendário Fiscal madraço 

Todos nos já concluímos e sabemos que os problemas do mês de Maio e não só, 

surgem porque o calendário fiscal que existe, as obrigações fiscais e até a 

disponibilização das aplicações pela Autoridade Tributária, tudo isto está muito mal 

desenhado, tanto para os profissionais de contabilidade, como até para as empresas e 

para os contribuintes, com prejuízo para todos e para a economia. 

Não é seguramente uma boa prática concentrar tantas obrigações fiscais em Maio, 

que faz com que neste mês se entregue mais de 25% de todas as declarações fiscais 
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do ano inteiro, isto segundo os dados que estão no portal das finanças.  

 

Menos ainda é bom exemplo não cumprir com os prazos que estão na lei e em 

consequência ser necessário atrasar a disponibilização das declarações fiscais. É isto 

que a AT tem feio sistematicamente, fez este ano de uma forma absolutamente 

inusitada.  

É este um dos principais constrangimentos e desafios que se colocam aos 

profissionais, o calendário fiscal, resolvido este, já poderemos adoecer com menos 

angústias.  

E qual é a responsabilidade do setor da contabilidade? 

O setor da contabilidade já é regulado vai para 20 anos e apesar disso não conseguiu 

influenciar, que tanto a Modelo 22 e a IES, por exemplo, fossem disponibilizadas 

atempadamente, de modo a que não causar prejuízos na economia e a permitir uma 

entrega faseada ao longo de meses, como aliás o legislador quer que assim seja.  

Mas temos que perguntar e o que foi feito? 

Poderemos ser injustos, mas não conhecemos no passado nenhuma atuação ativa, 

proactiva e regular junto do legislador, do governo e até da AT para influenciar que o 

calendário fiscal fosse bem organizado, que as declarações fiscais fossem 

disponibilizadas mais cedo, como o legislador quis e como a economia precisa.  

 

Não seria esse um papel natural e obrigatório da Ordem? Tem esta milhões de euros 

de orçamento. Tem os membros dos Órgãos Sociais da Ordem, a ganharem salários 

ao nível de diretores de uma grande multinacional. O que têm feito por isto e por 

outros assuntos necessários à profissão? 

Na minha opinião a grande falha está dentro do setor que não tem feito, 

historicamente, de forma continuada, determinada e competente a abordagem a estes 

assuntos, apesar de ter quem parecia ter todas as condições para isso.  

São estes os desafios que os contabilistas são chamados a dar contributo 

Caros colegas contabilistas, se no passado foi assim, o futuro a nós pertence. O 

calendário fiscal, o justo impedimento - que precisa de ser aprofundado - e muitas 

outras alterações fiscais, que beneficiem a economia, os contribuintes, as empresas e 

também os profissionais da contabilidade é algo que qualquer cidadão neste país pode 

propor ao legislador.  
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Mas se formos juntos, vamos melhor.  

A ANACO – Associação Nacional Contabilistas, que um conjunto de colegas criámos e 

que ainda não tivemos tempo de a estruturar devidamente, tão recente que ela é, tem 

esse objetivo, levar ao legislador de forma consistente, regular, ativa, proativa e 

positiva as medidas legais que nos parecem oportunas para mudar o exercício da 

nossa profissão, mas sejam boas para o país e para a economia.  

O calendário fiscal para 2017, já está feita uma proposta de alteração, subscrita aliás 

por mais de 200 colegas. Outras sugestões relevantes já foram feitas.  

Se mais colegas querem ajudar-nos isso seria fantástico.  

Mas se outros colegas querem participar mas não o querem fazer na ANACO. 

Fantástico também. O que a nossa profissão precisa é de quem faça. Na nossa 

opinião quantos mais neste setor trabalharem para mudar e melhorar isso é sempre 

bem-vindo e é disso que todos precisamos.  

Fica o desafio a cada um de vós se o aceitarem seguramente que nos encontraremos. 

Artigo escrito por: 

 

Vitor Vicente 

Contabilista Certificado 

Gerente e Diretor-Técnico da empresa Contas e Resultados, Lda.  

Licenciado em Contabilidade e Administração Ramo Fiscalidade pelo ISCAL  
 
Presidente da Direção da ANACO – Associação Nacional Contabilistas 

Participante do Grupo Informal de 3 TOC que participou no parlamento na 
alteração dos Estatutos da Ordem dos Contabilistas Certificados 

Candidato a Bastonário, pela Lista C, nas eleições de 2010 da OTOC  

https://www.facebook.com/Vitor.Vicente.contabilista 

E-mail: vitoravicente@gmail.com  

mailto:vitoravicente@gmail.com
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Fundações e qual o seu regime/enquadramento 
legal 

O que é uma fundação? 

Uma Fundação é um património adstrito à realização de certos fins de interesse social 

ao qual é atribuída personalidade jurídica e constitui-se por escritura pública ou por 

testamento, estabelecendo-se o seu fim, especificando-se os seus bens, organização 

e forma de funcionamento. 

A sua constituição, respetivos estatutos e alterações estatutárias são obrigatoriamente 

publicitadas através de publicação  

Segundo a lei, os elementos essenciais são:  

 A personalidade jurídica 

 Fins de interesse social e de caráter não lucrativo 

 Suficiência do património 

 Irrevogabilidade da afetação do património aos fins (a partir do momento em 

que a fundação adquire personalidade jurídica, ela ganha vida própria, sendo o 

ato do seu instituidor irrevogável). 

A base do regime jurídico aplicável às fundações encontra-se na Lei-Quadro das 

Fundações, aprovada pela Lei n.º 24/2012, de 9 de julho, complementada pela 

Portaria n.º 75/2013, de 18 de fevereiro. Os artigos 157.º a 166.º e 185.º a 194.º do 

Código Civil contêm normas aplicáveis às pessoas coletivas privadas, em geral, e 

também às fundações privadas. Existem vários critérios de classificação das 

fundações. A Lei-Quadro das Fundações, combinando o critério da natureza jurídica 

dos instituidores com o da titularidade da gestão após o reconhecimento, distingue as 

fundações: 

 Públicas; 

 Privadas; 

 Instituídas por confissões religiosas;  

As fundações públicas podem ainda ser classificadas em duas categorias: 

 Fundações públicas de direito privado; 

 Fundações públicas de direito público.  
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Da Lei-Quadro das Fundações podemos ainda retirar uma outra classificação, em 

razão do âmbito material dos fins:  

 Fundações de interesse geral; 

 Fundações de solidariedade social; 

 Fundações de cooperação para o desenvolvimento; 

 Fundações para a criação de estabelecimentos de ensino superior. 

As fundações de solidariedade social são necessariamente constituídas com vista a 

dar expressão organizada ao dever moral de solidariedade e de justiça entre os 

indivíduos prosseguindo, designadamente, os seguintes objetivos:  

 Apoio à infância e juventude, incluindo as crianças e jovens em perigo; 

 Apoio à família; 

 Apoio às pessoas idosas; 

 Apoio às pessoas com deficiência e incapacidade; 

 Apoio à integração social e comunitária; 

 Proteção social dos cidadãos nas eventualidades da doença, velhice, invalidez 

e morte, bem como em todas as situações de falta ou diminuição de meios de 

subsistência ou de capacidade para o trabalho; 

 Prevenção, promoção e proteção da saúde, nomeadamente através da 

prestação de cuidados de medicina preventiva, curativa e de reabilitação e 

assistência medicamentosa; 

 Educação e formação profissional dos cidadãos; 

 Resolução dos problemas habitacionais das populações; 

 Outras respostas sociais não incluídas nas alíneas anteriores, desde que 

contribuam para a efetivação dos direitos sociais dos cidadãos. Resolução dos 

problemas habitacionais das populações. 

As fundações de cooperação para o desenvolvimento a conceção, execução e 

apoio a programam e projetos de cariz social, cultural, ambiental, cívico e económico, 

designadamente, através de ações em países em vias de desenvolvimento: 

 Cooperação para o desenvolvimento; 

 Assistência humanitária; 

 Ajuda de emergência; 

 Proteção e promoção dos direitos humanos.  
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As fundações para a criação de estabelecimentos de ensino superior privados 

têm como objetivo a qualificação de alto nível dos portugueses, a produção e difusão 

do conhecimento, e/ou a formação cultural, artística, tecnológica e científica dos seus 

estudantes, num quadro de referência internacional. 

Todos estes tipos de fundações privadas estão sujeitas à aplicação da legislação 

aplicável, em termos gerais, ao sector fundacional, e em particular, à legislação 

especial do sector, designadamente, o Estatuto das Instituições Particulares de 

Solidariedade Social (IPSS), o Estatuto das Organizações Não Governamentais para o 

Desenvolvimento (ONGD) e o Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior.  

Da legislação especial aplicável decorre que estes três tipos de fundação adquirem 

automaticamente o estatuto de pessoa coletiva de utilidade pública e, nesse sentido 

também, gozam de um conjunto de benefícios fiscais estando, por este motivo, 

sujeitas ao cumprimento de um conjunto de obrigações perante a administração 

pública nos termos da referida legislação especial aplicável. 

A Lei prevê que as pessoas coletivas religiosas devidamente registadas possam 

livremente instituir fundações. Estas fundações são reguladas pela Lei da Liberdade 

Religiosa, aprovada pela Lei n.º 16/2001, de 22 de junho, e pelos artigos 10.º e 

seguintes da Concordata entre a República Portuguesa e a Santa Sé.  

A partir do momento em que a fundação adquire personalidade jurídica, ela ganha vida 

própria, sendo o ato do seu instituidor irrevogável. As alterações estatuárias têm que 

ser feitas por deliberação dos administradores da fundação. O patrimônio da fundação 

destaca-se do patrimônio do fundador. O instituidor, por um ato de liberalidade, 

destaca bens do seu patrimônio pessoal, desviando-os de um objetivo de interesse 

privado, para destiná-los a um fim de interesse alheio. 

 

Reconhecimento 

 

Após a instituição da fundação, segue-se a fase do reconhecimento, que consiste num 

procedimento administrativo iniciado, em regra, a requerimento do instituidor, 

instituidores ou seus herdeiros, e através do qual as fundações adquirem 

personalidade jurídica. 

O reconhecimento das fundações constitui um ato individual e discricionário da 

autoridade pública e encontra-se sujeito à verificação cumulativa de um conjunto de 

requisitos: 
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 A prossecução, pela fundação, de um interesse socialmente relevante; 

 Verificação da suficiência do património para a prossecução do fim visado.   

Estes e outros requisitos, designadamente aqueles que se encontram identificados no 

artigo 23.º da Lei-Quadro das Fundações (“LQF”), deverão ser observados não 

apenas no momento do reconhecimento pela autoridade administrativa competente, 

mas ao longo de toda a existência da fundação. 

O procedimento de reconhecimento inicia-se com a apresentação do respetivo pedido 

através de preenchimento do formulário eletrónico para o efeito, disponibilizado no 

portal da Presidência do Conselho de Ministros 

 

Legislação importante: 

Lei-Quadro das Fundações 

Lei 24/2012, de 9 de julho.  Lei-quadro das Fundações  

Lei 150/2015, de 10 de setembro. 1.ª alteração da Lei n.º 24/2012, de 9.7. Altera 

e republica a Lei-quadro da Fundações  

Portaria 75/2013, de 18 de fevereiro. Regulamenta a lei-quadro das Fundações 

Despacho  nº. 3440/2016, de 8 de março. Delegação de competências 

Censo das Fundações 

Lei 1/2012, de 3 de janeiro 

Resolução do Conselho de Ministros 79-A/2012, de 25 de setembro 

Resolução do Conselho de Ministros 13-A/2013, de 8 de março 

 Outra 

1– Regime contabilístico aplicável às fundações públicas de direito privado 

 Despacho n.º 106/SEAO, de 22.5.2014 

 Informação n.º 27/2014, de 20.1.2014  

2 –  Fundações de Solidariedade Social e Novo Estatuto das IPSS  

http://www.sg.pcm.gov.pt/media/8063/Lei24-2012.pdf
http://www.sg.pcm.gov.pt/media/28516/lei_150_2015.pdf
http://www.sg.pcm.gov.pt/media/8071/Portaria_75_2013.pdf
http://www.sg.pcm.gov.pt/media/28511/del_compet_despachonº3440_2016.pdf
http://www.sg.pcm.gov.pt/media/5224/20120103-Lei_1_2012.pdf
http://www.sg.pcm.gov.pt/media/5212/20120925-Rcm_79_A_2012.pdf
http://www.sg.pcm.gov.pt/media/5218/20130308-Rcm_13_A_2013.pdf
http://www.sg.pcm.gov.pt/media/8082/Despacho_106_SEAO.pdf
http://www.sg.pcm.gov.pt/media/8085/Inf_27_2014_IGF.pdf
http://www.sg.pcm.gov.pt/media/8257/funda__es_de_solidariedade_social_e_novo_estatuto_das_ipss.pdf
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 Decreto-Lei nº. 172-A/2014, de 14 de novembro. Estatuto das IPSS  

  
Artigo escrito por: 

  

Paula Alexandra Xavier  

Técnica superior da Administração Publica  

Email: paulacostaxavier@gmail.com 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sg.pcm.gov.pt/media/28512/decreto_lei_nº172-a_2014.pdf
../../Users/Toshiba/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Users/Toshiba/Downloads/paulacostaxavier@gmail.com


 

                                 19    O Tributo n.º 10/Junho2016 

           

Calendário Fiscal junho – 2016 – Portugal 
 

Dia 13: 

 

IVA: Envio da declaração mensal referente ao mês de abril 2016 e anexos. 

 

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

deduções, contribuições sociais e de saúde e quotizações, referentes a maio 2016 

(trabalho dependente). 

 

SEGURANÇA SOCIAL: Entrega das Declarações de Remunerações referentes a de 

maio 2016 por transmissão eletrónica de dados. 

 

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

 

Dia 15: 

 

Declaração Intrastat: Envio da informação referente ao mês de maio. 

 

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, até ao dia 15 de cada mês, à Direção-Geral dos 

Impostos, os seguintes elementos:  

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

IMT, ou dele isentos, efetuados no mês antecedente, contendo, relativamente a cada 

um desses atos, o número, data e importância dos documentos de cobrança ou os 
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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.  

 

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 maio, 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 mensal que no mês anterior (maio 2016) 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 (maio 2016), 

para efeitos de Imposto do Selo. 

 

SEGURANÇA SOCIAL: Entrega, entre os dias 10 e 20, das contribuições relativas às 

remunerações do mês anterior (maio 2016). 

 

IRC: Entrega das importâncias retidas, no mês anterior (maio 2016), para efeitos de 

Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (IRC). 
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IRS: Entrega das importâncias retidas, no mês anterior (maio 2016), 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 maio 2016, entre 

os dias 11 e 20. 

 

Dia 22: 

 

Banco de Portugal: Prazo de reporte COPE ‐ EMPRESAS – maio 2016. 

 

Dia 27: 

 

IVA: Comunicação dos elementos das faturas referentes a maio 2016. 

 

Dia 30: 

 

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

colocados à disposição de sujeitos passivos não residentes relativos a abril de 2016. 

 

IRS: Entrega da Declaração Modelo 18, por transmissão eletrónica de dados, pelas 

entidades emitentes de vales de refeição. 

 

IRC: Entrega da Declaração Modelo 26, referente ao apuramento da contribuição 

sobre o setor bancário, calculada por referência à média anual dos saldos finais de 

cada mês que tenham correspondência nas contas aprovadas no próprio ano em que 

é devida a contribuição. 

 

IRS: Entrega da Declaração Modelo 19, por transmissão eletrónica de dados, pelas 

entidades patronais que criem ou apliquem, em benefício de trabalhadores ou 

membros de órgãos sociais, de planos de opções, de subscrição, de atribuição ou 

outros de efeito equivalente. 
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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. 

 

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 

junho. 

 

ATÉ AO FIM DO MÊS: Entrega da contribuição sobre o setor bancário. 

 

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; 

- 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. 
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Calendário Fiscal junho– 2016 – 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 junho – 2016 – 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 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 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 dia 20 

Pagamento da 1ª 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; 
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• Até ao último dia do mês  

Pagamento da 1° Prestação do Pagamento Especial por Conta do IRPC, n°1 do art. 

71 do CIRPC, aprovado pela Lei 34/2007, de 31 de Dezembro; 

 
 

• Até ao último dia útil do mês 

Entrega da Declaração Anual de Informação Contabilística e Fiscal do exercício 

anterior pelos Sujeitos Passivos do IRPS e IRPC – Modelo 20 e Anexos, nº 3 art° 39 

do Regulamento do CIRPS, aprovado pelo Decreto 8/2008 de 16 de Abril e nº 3 art° 40 

do Regulamento do CIRPC, aprovado pelo Decreto 9/2008 de 16 de Abril; 
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