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EDITORIAL: 

 
O Tributo é um projeto que está ao serviço dos leitores, 

profissionais e não profissionais da área da contabilidade 

e fiscalidade. Mas acima de tudo é um projeto feito a título 

gracioso por pessoas com muitos afazeres pessoais. Às 

vezes sucedem coisas como esta. Este número 8 tem 

uma segunda versão mais rica e com mais artigos de 

assuntos que estão na ordem do dia.  

 

Um deles tem de facto a ver com a Assembleia Geral da 

Ordem de dia 2 de Abril ultimo e chama-se - Fez-se 

história do dia 2 de Abril de 2016 na profissão de 

Contabilistas Certificados com 6 regulamentos 

rejeitados pelos membros. 
Não deixem de ler para saberem coisas espantosas que 

se passaram nesta Assembleia Geral da Ordem.  

Mas espantoso é o que se passa neste mês de Abril. No 

artigo – Abril Trabalhos Mil, Proposta de nova data 

para o relatório único. Aborda-se os desafios 

profissionais deste mês e é feita uma proposta de nova 

data para o Relatório Único.  

Mas finalmente já se pode entregar o IRS. Já conhecem a 

consignação de IRS? leiam mais sobre isto no artigo 

- Consignação 0,5%: Vamos acabar com as dúvidas!!!; 

Para ajudar mais no IRS aconselhamos que também 

esmiúcem o artigo – Esmiuçando o Anexo H de 2015. 
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E já temos Orçamento de Estado para 2016. Como de costume traz novidades, neste 

caso convém conhecer as do IRS, para isso leiam – O IRS e o Orçamento do Estado 

para 2016.  

 

Não ficamos por aqui. Também temos a - Legislação relevante em Março de 2016 e 

os - Calendários fiscais de Abril, para Portugal, Angola e Moçambique.  

Também temos um editorial mais longo que acaba com um convite.  

Convite de participação na Edição Especial “ Assembleia 

Geral da Ordem dos Contabilistas Certificados” 

Pois é. Lemos o artigo e achamos espantoso e histórico o que se passou nesta 

Assembleia Geral da Ordem. Decidimos assim, por consenso, fazer a primeira edição 

especial e temática de “O Tributo”. É também uma forma de prestar tributo a todos os 

que estiveram presentes.  

Assim pedimos e convidamos todos os colegas que estiveram presentes na AG 

e que queiram nos enviar o vosso testemunho de como a AG decorreu, ou a 

vossa intervenção ou qualquer outro aspeto que achem relevante iremos depois 

considerar os vossos testemunhos para essa edição.  

Desde já agradecemos a vossa colaboração em nos ajudarem a ajudar a esclarecer a 

profissão e os profissionais de contabilidade.  

 

(informação sobre links: sempre que nos textos existem frase a azul e 

sublinhadas isso é um link que vos leva a algum documento relevante) 

 

Podem enviar os contributos para o nosso “jornal” com a indicação Edição Especial. 

para: jornal.otributo@gmail.com 
 

        António Xavier   ,    Alexandra Varela   e        Vitor Vicente 

 

../../Users/Antonio%20Xavier/AppData/Local/Temp/jornal.otributo@gmail.com
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Legislação relevante em março de 2016 

 

 Lei n.º 5/2016, de 29 de fevereiro - Código do IRC. 

Altera o Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas, 

transpondo a Diretiva 2011/96/UE, do Conselho, de 30 de novembro de 2011, 

relativa ao regime fiscal comum aplicável às sociedades-mãe e sociedades 

afiliadas de Estados membros diferentes. 

 

 Decreto-Lei n.º 11/2016, de 8 de março - Redução da taxa contributiva a 

cargo da entidade empregadora. 

Cria uma medida excecional de apoio ao emprego através da redução da taxa 

contributiva a cargo da entidade empregadora, em 0,75 pontos percentuais, 

relativa às contribuições referentes às remunerações devidas nos meses de 

fevereiro de 2016 a janeiro de 2017. 

 

 Ofício Circulado n.º 20183, de 2016.03.03. - Regime de prova da união de 

facto decorrente da reforma do IRS. 

A partir de 1 de janeiro de 2015, o registo na base de dados da AT, de 

identidade de domicílio dos sujeitos passivos durante o período mínimo de dois 

anos, bem como no período de tributação – posto que invocado pelos sujeitos 

passivos – constitui presunção da existência de união de facto, não sendo 

requisito necessário para o reconhecimento da mesma. 

 

 Ofício Circulado n.º 20186, de 2016.02.26. - IRC - Taxas de derrama 

lançadas para cobrança em 2016 - Período de 2015. 

Divulga a lista de Municípios, com a indicação dos códigos de 

Distrito/Concelho, e das taxas de derrama lançadas para cobrança em 2016, 

necessárias ao preenchimento da Declaração de Rendimentos Modelo 22 

relativa ao período de tributação de 2015. 

 

 Lei n.º 7-A/2016 de 30 de março - Orçamento do Estado para o ano de 

2016. 

Aprova o Orçamento do Estado para o ano de 2016. 
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 Decreto Legislativo Regional n.º 18/2016/M, de 2016.03.28 - Retribuição 

Mínima Mensal Garantida. 

Aprova o valor da retribuição mínima mensal garantida para vigorar na Região 

Autónoma da Madeira, produzindo efeitos reportados a 1 de janeiro de 2016. 

 

 Oficio Circulado n.º 20184, de 2016.03.14. - Cálculo da derrama estadual / 

regional em caso de a atividade ser exercida na Zona Franca da Madeira e 

fora dela 

Esclarece a forma de apurar a derrama estadual /regional no caso de o lucro 

tributável do sujeito passivo estar sujeito a diferentes regimes de tributação 

(regime geral e regime de redução de taxa) por ser exercida atividade dentro e 

fora da Zona Franca da Madeira (ZFM). 

 

 Lei n.º 80/2014, de 19 de dezembro: - Ofício Circulado n.º 40114, de 

2016.03.16. - Imposto Municipal sobre Imóveis - Isenção de IMI para 

prédios habitacionais arrendados em regime de arrendamento apoiado 

para habitação permanente 

O n.º 1 do artigo 32.º da Lei n.º 81 /2014, de 19 dezembro, prevê uma isenção 

automática de IMI para o universo de entidades que integram a administração 

central, regional ou local, ou os respetivos setores empresariais, que sejam 

proprietárias ou superficiárias (elemento subjetivo) de imóveis arrendados em 

regime de arrendamento apoiado (elemento objetivo}, para fins de residência 

permanente de agregados familiares. 

 

 Ofício Circulado n.º 20185, de 2016.03.29 - Senhas na hora – 

Procedimentos. 

A atribuição aos contribuintes de uma "senha na hora" de acesso ao Portal das 

Finanças, por parte dos serviços de finanças e lojas do cidadão com 

representação da AT, é um procedimento excecional que apenas deve ser 

utilizado quando esteja em causa o atempado cumprimento de uma obrigação 

tributária. 
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Artigos do mês: 

Abril trabalhos mil 

Proposta de nova data para o Relatório Único 

 

Trabalhos Mil 

Diz o adágio popular “Abril águas mil “, como vemos o adágio tem razão de ser. 

Mas para os profissionais de contabilidade, designadamente os contabilistas 

certificados, este mês de Abril vai ser de “ Trabalhos Mil”.  

Vem isto a propósito do que sucedeu este ano com a entrega do IRS da 1ª fase, 

prevista inicialmente de 15 de Março a 15 de Abril, e do Relatório Único que estava 

previsto ser entregue de 16 de Março a 15 de Abril.   

No entanto com sucede imensas vezes, estes dois prazos forma mudados e ambos 

para 1 de Abril a 30 de Abril.  

Desta forma estas duas entregas declarativas anuais, ficam com prazo de entrega 

totalmente no mês de Abril.  

O mês de Abril já é um mês do ano muito intenso de trabalho, além da execução das 

contabilidades, dos meses Janeiro a Março, dos salários de Abril, da seg. social, das 

retenções na fonte e muitas outras obrigações fiscais – na página ? podem ver o 

calendário fiscal de Abril - ao que se junta todos os processo de fecho de contas, 

prestação de contas e modelos 22 este ano juntou-se no mês todo estas duas 

declarações. 

Convém recordar que por exemplo a declaração e iva trimestral a entregar até 16 de 

Maio implica laçar toda a contabilidade de Janeiro a Março e em grande medida esse 

trabalho tem de ser feito no mês de Abril, tal como aliás a entrega do Iva mensal de 

Março até 10 de Maio.  

É aliás assim na contabilidade esta faz os registos contabilísticos ao longo dos meses 

e do ano.  

Contabilidade ao serviço das empresas e dos empresários 

Mas nós não fazemos contabilidade só para entregar impostos ao estado. A nossa 

função é ajudar os nossos clientes na gestão dos seus negócios.  
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A contabilidade porque mede de forma metodológica o que se passa nas empresas, o 

que se passa nos negócios, serve para depois fornecer à gestão os dados rigorosos 

que permitem ajudar a que os negócios sejam mais rentáveis.  

Além disso uma das nossas funções mais nobres é ser os primeiros conselheiros de 

gestão dos gerentes e dos empresários, sobretudo das micro, pequenas e médias 

empresas deste país. Ajudá-los na tomada de decisões, seja fiscais, e em muitos 

aspetos do dia-a-dia dos negócios, como seja financiamentos, contratações, compras 

de ativos, etc. . Como muitos sabem, o nosso papel é determinante para ajudar os 

empresários a criarem riqueza, e tendo tempo fazemo-lo.  

No mês de Abril nada disto se suspendeu da nossa nobre e principal atividade que é o 

apoio e a assistência às empresas nossas entidades empregadoras ou clientes.  

Serviços do Estado criam desafio que devem resolver 

Mas houve dois serviços do estado que falharam. 

Um caso o adiamento do IRS da 1ª fase todo para Abril e da 2ª fase para Maio, e outro 

o Relatório Único para Abril também. Estas alterações vão causar constrangimentos 

nos fluxos de trabalho de quem tem de fazer estas e outras tarefas, ou seja na sua 

esmagadora maioria os contabilistas certificados vão ter constrangimentos.   

Se isto surge por responsabilidade dos serviços do estado, não pode ser o sector 

privado e os profissionais a suportar mais esta situação. Compete aos serviços do 

estado e ao legislador olhar para tudo isto – e isto é o calendário fiscal e das 

obrigações legais das empresas – que é feito quase sempre pelos mesmos, de forma 

a proceder aos ajustamentos que se impõem de modo a não criar demasiados 

constrangimentos.  

Proposta de nova data para o Relatório Único 

Neste sentido quanto ao Relatório Único parece-nos que deveria ser colocado 

um novo prazo para 30 de Junho, permitindo assim que esta obrigação fosse 

cumprida ao longo do tempo e sobretudo não colidisse – na optica do estado – com 

fechos e prestações de contas, modelo 22 e ivas, que será seguramente bem mais 

importante.  

Recorde-se que esta data não é novo porque já o Relatório Único de 2009 teve prazo 

de entrega de 16 de Março a 30 de Junho de 2010, o Relatório Único de 2010 teve 

prazo de entrega de 15 de Abril a 15 de Junho de 2011, Relatório Único de 2011 teve 
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prazo de entrega de 2 de Maio a 15 de Junho de 2012, conforme pode ser obtida esta 

informação no site http://www.gep.msess.gov.pt/destaques/ru.php .  

Ora nesse três anos 2009, 2010, 2011, houve mudança de datas de entrega para 

Junho precisamente por causa dos serviços de recolha do Relatório Único terem 

também tido dificuldades em colocar a aplicação de entrega disponível. Exatamente o 

que sucede este ano. 

Assim parece-nos que se deve seguir a mesma regra desses anos, 2009, 2010 e 

2011, e colocar já o prazo em Junho no dia 30.   

Simplificação do Relatório Único 

Também desde já nos parece oportuno, que se reflita sobre esta declaração e a forma 

de a simplificar.  

Muita da informação que vai nesta declaração já é do conhecimento dos serviços do 

estado, designadamente da segurança social e da Autoridade Tributária, através de 3 

declarações que as empresas enviam al longo do ano.  

Sugestão de Simplificação do Relatório Único 

A 1º situação, é a comunicação de admissões e demissões de empregados na seg. 

social. Este tipo de informação é o mesmo que consta do Anexo B – Fluxos de 

entradas ou saídas de trabalhadores.  

Não se percebe porque razão a Segurança Social – enquadrada no Ministério da 

Segurança Social e do Trabalho – não fornece ao Gabinete de Estudos e 

Planeamento, também este serviço enquadrado no Ministério da Segurança Social e 

do Trabalho, as informações do fluxo de entrada e saída de trabalhadores das 

empresas? 

Se eventualmente faltam dados então é alterar as declarações de admissão ou 

cessação de trabalhadores na segurança social de modo a ter os dados todos que o 

Anexo B precisa, por exemplo a categoria profissional.  

A 2ª situação tem a ver com o Anexo A – Quadro Pessoal, que se comunica os dados 

do pessoal referentes a Outubro transato. Muito dos dados deste Anexo A, vão nas 

Declarações de Remunerações que se entregam à Segurança Social e à Autoridade 

Tributária. Como todos nós sabemos este anexo é em grande medida gerado pelos 

programas de gestão de pessoal cujos dados têm de ser inseridos nos programas 

para serem depois exportados para o Relatório Único.  

http://www.gep.msess.gov.pt/destaques/ru.php
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Desta forma se a Declaração Mensal de Remunerações à Seg. Social, em particular a 

de Outubro, tiver que ir já com os dados todos que o Anexo A precisa, as aplicações 

de gestão de pessoal poderiam gerar logo em Novembro para que o Anexo A ficasse 

feito logo aí e não fosse necessário mais entregas no ano seguinte.  

Protocolos entre serviços do estado o exemplo da IES 

Feitas as alterações declarativas, é só criar a legislação e os protocolos informáticos, 

como sucede já no caso da Informação Empresarial Simplificada que os Contabilistas 

Certificados enviam para a Autoridade Tributária, depois é esta que distribui os dados 

para o Registos e Notariado, para o Banco de Portugal e o Instituto Nacional de 

Estatística.  

É tão difícil entre organismos do mesmo ministério isto ser feito? 

Principio de tudo pronto a partir de 1 de Janeiro 

Relativamente aos restantes Anexos, se são pertinentes e necessários, então a 

entrega deveria de ser mais bem preparada e deveria de obedecer à regra de que a 

partir do dia 1 de Janeiro deveriam estar tudo preparado para se entregar os anexos 

do relatório único, até pelo menos 15 de Abril, porque razão tem de ser sempre 

somente 30 dias ?   

Também aqui nada de novo, afinal não é isto que já sucede com o Modelo 22, que 

apesar do prazo ser 31 de Maio, já muito antes pode ser entregue. Tal como aliás a 

IES que tendo prazo de 15 de Julho alguns meses antes já se pode entregar.  

Serviços do estado têm de considerar o sector privado  

Ficam aqui sugestões e chamadas de atenção para sobretudo uma questão: quando 

os serviços do estado falham, isso tem consequências no sector privado e em quem 

tem de fazer o trabalho em datas e prazos que não eram os previstos. 

Quando assim é, a nosso ver, o estado tem de ajustar as datas para que as 

pessoas, os profissionais, apesar de terem condições de trabalho mais 

exigentes, mas não tão exigentes e sobretudo injustas, para poderem cumprir 

com as obrigações declarativas.  
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Artigo escrito por: 

 

Vitor Vicente 

Contabilista Certificado 

Sócio-gerente da empresa Contas e Resultados, Lda.  

Licenciado em Contabilidade e Administração Ramo Fiscalidade pelo ISCAL  

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.Alternativa.de.futuro 

E-mail: vitoravicente@gmail.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:vitoravicente@gmail.com
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Consignação 0,5%: Vamos acabar com as dúvidas!!! 
 

Sabia que 0,5% do IRS que entrega ao Estado pode ser destinado a uma instituição 

particular de solidariedade social, a pessoa coletiva de utilidade pública de 

beneficência ou de assistência humanitária, ou a comunidade religiosa?  

Toda a entidade que tiver o seu Número de Contribuinte (ver na imagem: NIPC), 

incluído na Lista com a identificação das instituições para efeitos de 

Consignação do IRS, que todos os anos nos é fornecida pelo sítio do Portal das 

Finanças, pode receber este apoio. Basta que coloquemos o seu NIPC no Quadro 11 

da folha de rosto do Modelo 3 do IRS (ver exemplo a seguir) para doar a uma 

instituição do nosso agrado. NÃO SAI DO NOSSO BOLSO.  

 

 

 

Este donativo não implica qualquer pagamento adicional, dado que a redistribuição é 

feita pelo Estado. Não tem qualquer custo para o contribuinte, porque é retirado do 

imposto total que o Estado liquida. Resumindo: faz um “donativo”, utilizando montantes 

que são desviados dos cofres do Estado para as Instituições e que são doados à 

instituição da sua preferência, desde que esteja na lista. Cuidado, porque há por aí 

muitas instituições que não constam da lista e aproveitam-se da boa-fé das pessoas. 

 

E não se esqueça: 

 

RETIRE AO ESTADO, POR UMA BOA CAUSA!!! Pode consultar aqui as instituições 

que podem beneficiar com 0,5% do imposto do estado: (link para o ficheiro da At com 

todas as entidades e respetivos NIF) 

http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/43A97866-EE5A-420A-9B8C-

4D285099DA3B/0/Listagem_entidades_autorizadas_a_beneficiar_da_consignacao_20

15.xls 

 

http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/43A97866-EE5A-420A-9B8C-4D285099DA3B/0/Listagem_entidades_autorizadas_a_beneficiar_da_consignacao_2015.xls
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/43A97866-EE5A-420A-9B8C-4D285099DA3B/0/Listagem_entidades_autorizadas_a_beneficiar_da_consignacao_2015.xls
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/43A97866-EE5A-420A-9B8C-4D285099DA3B/0/Listagem_entidades_autorizadas_a_beneficiar_da_consignacao_2015.xls
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Artigo escrito por:  

 

Alexandra Varela 

Sócio Gerente da Vanguardexpert – Fiscalidade e Formação, Lda. 

http://www.vanguardexpert.com/ 

Email: alexandravarela@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.vanguardexpert.com/
mailto:alexandravarela@gmail.com
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Fez-se História do dia 2 de Abril de 2016 na profissão de 

Contabilistas Certificados com 6 regulamentos rejeitados 

pelos membros. 

Um dia histórico 

O dia 2 de Abril de 2016, por causa do que aconteceu na Assembleia Geral 

Extraordinária da Ordem dos Contabilistas Certificados, que se realizou em Lisboa, é 

um dia histórico para os Contabilistas Certificados. 

Mas é também um dia histórico para todo o sector da contabilidade e também para 

todos os amantes da democracia. 

A primeira coisa que nos apetece dizer é “Estivemos lá! “ 

Nesta Assembleia Geral Extraordinária (AGE), a Direcção da Ordem dos Contabilistas 

Certificados colocou a discussão e votação 8 regulamentos (ver convocatória)! Sim, 

isso mesmo, 8 regulamentos para uma única AGE e com limitação dos trabalhos – 

iniciados pelas 15:00 – terminarem às 19:00, como decisão logo imposta e 

comunicada pelo Sr. Presidente da Mesa da Assembleia Geral.  

Apesar disso fez-se história.  

Ao longo de 20 anos todas as eleições e todas as Assembleias Gerais a Direcção da 

Ordem e o seu permanente Presidente e Bastonário obtiveram sempre a aprovação de 

tudo o que quiseram.  

No dia 2 de Abril não foi assim. Das 9 votações que foram realizadas, o Bastonário a 

Direcção, e os Órgãos Sociais da Ordem viram 7 delas serem rejeitadas pelos 

membros. Apenas em 2 vezes as suas propostas tiveram vencimento.  

Ou seja para quem nunca tinha perdido uma votação em 20 anos, no dia 2 de Abril 

perdeu 7! 

Mas a história está que no dia 2 de Abril mandaram os membros e não o Bastonário e 

os Órgãos Sociais.  

https://drive.google.com/file/d/0Bx9pUMQaXLLDaXFpVkpPdVozRjA/view?usp=sharing
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Comunicado da Ordem 

Transcrevemos a seguir o comunicado que está no site da Ordem, comunicado que, 

estranhamente, não parece ter sido enviado para as agências noticiosas e 

comunicação social. 

“Assembleia Geral da Ordem rejeitou seis dos oito regulamentos que estiveram em 

discussão e votação. 

Na reunião magna extraordinária que teve lugar na tarde de 2 de abril na Faculdade 

de Medicina Dentária, em Lisboa, foram rejeitados os seguintes regulamentos: 

Sociedades Profissionais de Contabilistas Certificados e Sociedades de Contabilidade, 

Inscrição, Taxas e Emolumentos, Controlo de Qualidade, Eleitoral e Geral das 

Especialidades. 

A maioria dos membros deu luz verde aos regulamentos do Fundo de Solidariedade 

Social e Seguro de Responsabilidade Civil.   

O universo dos votantes foi de 407 membros. 

Durante os trabalhos houve membros que defenderam a suspensão da AG para uma 

melhor análise dos documentos em discussão, propondo que existisse depois nova 

assembleia para a votação dos mesmos. 

Esse não foi o entendimento de 173 contabilistas presentes. A favor votaram 160. “  

 

Fonte: site da Ordem dos Contabilistas Certificados - 

http://www.occ.pt/pt/noticias/membros-reprovam-seis-dos-oito-regulamentos-postos-a-

votacao/ 

O comunicado relata os factos relevantes das votações, exceto um que os leitores se 

interrogam. Por que razão a maioria dos Contabilistas Certificados presentes 

rejeitaram a suspensão dos trabalhos da AG?  

Adiamento da Assembleia Geral rejeitado 

Diríamos que existe aqui uma ocultação – muito relevante - de informação, que 

consiste na data que foi proposta pelo Sr. Bastonário para a continuação da AG.  

http://www.occ.pt/pt/noticias/membros-reprovam-seis-dos-oito-regulamentos-postos-a-votacao/
http://www.occ.pt/pt/noticias/membros-reprovam-seis-dos-oito-regulamentos-postos-a-votacao/
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E a data proposta para terminarmos a AGE e nos voltarmos a reunir novamente para 

continuar os trabalhos foi 14 DE MAIO!  

Isso mesmo o Sr. Bastonário propôs, na prática, uma nova AGE para dia 14 de 

Maio.  

Maio, o mês mais desafiante para todos os contabilistas! 

O mês do Modelo 22 e IRC, do IRS 2º Fase, dos Ivas mensais e dos Ivas 

trimestrais e de tudo o resto que acontece na vida dos contabilistas - Segurança 

Social, Retenções na Fonte, atendimento aos clientes, apoio aos clientes e às 

empresas que é essa a nossa função – mas mesmo tudo. Foi para dia 14, o meio 

do mês, 4 dias depois do prazo de entrega da declaração de IVA mensal e dois 

dias antes do termo do prazo de entrega das declarações de iva trimestral que 

termina no dia 16 de Maio, segunda-feira. Foi esta a data que foi proposta pelo 

Sr. Bastonário.  

O espanto nesta votação, a nosso ver, não foi 170 membros terem rejeitado a 

proposta, como o comunicado da Ordem parece indicar. O espanto foi 163 membros 

terem votado a favor da proposta de adiamento para dia 14 de Maio!  

Membros eleitos dos Órgãos Sociais, membros suplentes dos Órgãos sociais, 

membros da Comissão de Controle de Qualidade, Controladores de Qualidade, 

Membros de Comissões da Ordem, Formadores, Empregados da Ordem, familiares de 

empregados da Ordem, foram sobretudo estes – com as representações – que 

votaram a favor do dia 14 de Maio.  

Tenho profunda convicção, ou mesmo certeza, de que existem várias pessoas 

nos Órgãos Sociais da Ordem que nunca enviaram uma declaração de IVA, 

nunca enviaram um Modelo 22, possivelmente nunca se sentaram a uma mesa, 

com uma pasta de documentos e um computador, a lançar contabilidade. Mas 

não serão todos.  

É de espantar a proposta do Bastonário – será que este depois de 20 anos como 

dirigente da Ordem e depois de deputado, ao todo mais de 30 anos - já se 

esqueceu do que é ser contabilista em Maio, no meio de Maio e no dia 14 de 

Maio em cima do IVA trimestral que termina a 16 de Maio? 

Membros Comuns 

E os outros 170 que rejeitaram a proposta quem são?  
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São todos membros que vivem do seu trabalho na contabilidade, uns como 

empregados, outros com profissionais e liberais, outros como pequenos empresários 

com os seus gabinetes e ou pequenas sociedades de contabilidade. Uma coisa têm 

em comum não recebem um único euro da Ordem seja a que motivo for. 

 

Medidas irregulares, ilegais e más 

Foi isto que se passou no dia 2 de Abril, pela primeira vez, numa Assembleia Geral da 

Ordem dos Contabilistas a maioria dos presentes foram membros que nada recebem 

da Ordem. E aí só podia suceder o que sucedeu face às más, e em grande medida 

irregulares e ilegais, medidas propostas nos regulamentos, que resultou em 6 

regulamentos rejeitados e um dos 2 foi preciso uma segunda contagem, leia-se 

votação, para ser aprovado.  

Damos alguns exemplos dessas medidas, que inclusive vão contra os Estatutos. 

Onde já se viu em qualquer Ordem, a direção da mesma, querer impor aos membros 

terem de fazer formação profissional só na Ordem? (1) 

Onde já se viu a obrigação que a direção da Ordem, quer dos membros terem de 

fornecer à Ordem a Listagem dos nossos clientes, o que significa contabilistas a terem 

de fornecer a outros contabilistas a sua lista de clientes? (2)  

Onde já se viu um profissional ser penalizado se o seu cliente – numa atitude legal e 

legítima – não quiser colaborar com os serviços da Ordem? (3) 

Onde já se viu uma Ordem colocar em causa, o bom nome fiscal das empresas e dos 

seus gerentes e administradores, fazendo denúncias à Autoridade Tributária, dessas 

empresas, por supostos comportamentos indevidos, sempre que não quiseram, 

legitimamente, colaborar com a Ordem numa quebra de sigilo profissional e 

empresarial? (4) 

Onde já se viu uma Ordem querer que os candidatos à Ordem, para funções de alta 

responsabilidade técnica, profissional, legal e arriscando o seu património pessoal, 

possam se candidatar a membros sem nunca, repetimos, sem nunca, terem sequer 

feito um estágio profissional e sem um único minuto de trabalho em contexto real, com 

a tal pasta de documentos e um computador para lançarem contabilidade? (5) 

Onde já se viu uma Direcção da Ordem querer - ao contrário da Lei – que os 

candidatos a eleições não tenham que ter experiência profissional efetiva? (6) O que 
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nos leva a uma pergunta: por que razão quer a direção da Ordem, que pessoas 

que de facto não exercem como Contabilistas Certificados possam ser 

dirigentes da Ordem dos Contabilistas Certificados?  

Mas sobretudo onde se viu uma direção de uma Ordem, num Portugal democrático 

com mais de 40 anos, com leis profundamente democráticas, não querer que os mais 

de 70.000 membros da Ordem possam apresentar propostas de alterações aos 

regulamentos?  

Estamos todos de parabéns 

Possivelmente foi por isto tudo e muito mais que os membros – que na sua 

esmagadora maioria não se conheciam – em 8 votações rejeitaram, 6 regulamentos 

porque viram isto tudo como muito mau para a credibilidade da Ordem, para a sua 

credibilidade pessoal e profissional, para a sua profissão e porque muito disto é 

notoriamente contra os Estatutos que entraram em vigor no dia 7 de Outubro passado.   

Estivemos lá e rejeitámos todos os regulamentos, porque entendemos que em todos 

eles existe a irregularidade e ilegalidade da lei não ter sido cumprida, designadamente 

o processo legal da Audição Pública.  

Perante a conclusão de ilegalidade de todo o processo de proposta de regulamentos e 

de conteúdos dos mesmos, e por a nosso ver, como dissemos na intervenção na AGE, 

“o Contabilista Certificado tem um dever, especial, de observar, respeitar e 

aplicar a lei, no que se Inclui a Lei 139/2015 de 7 de Setembro, Lei esta que tem o 

nosso novo Estatuto, profundamente modificado, para muito melhor e ao nível 

do de outras Ordens.” 

É perfeitamente inaceitável que os 70.000 membros da Ordem não tenham tido tempo 

e oportunidade de propor alterações aos textos propostos como aliás o Sr. Presidente 

da Mesa da AG logo mencionou no início da AGE e isso também motivou rejeitarmos 

todos os regulamentos. 

E fez-se história 7 vezes!  

Estamos todos, mas mesmo todos de parabéns. Os que estivemos, os que enviamos 

representações, e os que não tendo estado nem enviado representação, queriam este 

desfecho e ajudaram a que o mesmo acontecesse.  
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Parabéns! Afinal a Ordem é dos 70.000 membros e era o nosso futuro que estava em 

causa, conforme a colega Maria José afirmou, e muito bem, logo na primeira 

intervenção de 5 minutos que cada um tinha direito.  

(1) – Regulamento de Controle de Qualidade – art.º 4º, n.º1 alínea e); 

(2) – Regulamento de Controle de Qualidade – art.º 4º, n.º 3 e Regulamento do 

Seguro de Responsabilidade Civil Profissional – art.º 1º, art.º 5º n.º 1, alínea c); 

(3) – Regulamento de Controle de Qualidade – art.º 4, n.º 5; 

(4) – Regulamento de Controle de Qualidade – art.º 4, n.º 5; 

(5) – Regulamento de Inscrição, Estágio e Exame Profissionais – art.º 30, n.º 1 

primeira parte da simulação empresarial; 

(6) – Regulamento Eleitoral – art.º 3, n.º 5 contraria o art.º 64º n.º 3 alíneas a) e b) 

do Estatuto da Ordem dos Contabilistas Certificados – Lei 139/2015.  

Artigo escrito por: 

 

Vitor Vicente 

Contabilista Certificado 

Sócio-gerente da empresa Contas e Resultados, Lda.  

Licenciado em Contabilidade e Administração Ramo Fiscalidade pelo ISCAL  

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.Alternativa.de.futuro 

E-mail: vitoravicente@gmail.com  

 
 
 

https://drive.google.com/file/d/0Bx9pUMQaXLLDOGV2TmdENUU2bzA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0Bx9pUMQaXLLDOGV2TmdENUU2bzA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0Bx9pUMQaXLLDOGV2TmdENUU2bzA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0Bx9pUMQaXLLDOGV2TmdENUU2bzA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0Bx9pUMQaXLLDR0ZtcVNwTllJNnM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0Bx9pUMQaXLLDSTNwaDhtZFdkb0U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0Bx9pUMQaXLLDNTg4d04yLTVUMkE/view?usp=sharing
mailto:vitoravicente@gmail.com
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O IRS e o Orçamento do Estado 2016 

 
Em traços gerais o Orçamento de Estado para 2016 caracteriza-se por apresentar 

aumentos relevantes ao nível dos impostos indiretos, nomeadamente sobre o tabaco e 

sobre os produtos petrolíferos e uma diminuição dos impostos diretos, seja pela via da 

atualização dos escalões da matéria coletável, seja pela diminuição da sobretaxa de 

IRS. 

Ao nível do IRS, para além da atualização dos escalões do rendimento coletável, 

destacamos: 

1. A reposição do quociente conjugal substituindo assim o quociente familiar, ou 

seja o rendimento coletável será dividido por dois, para efeitos de aplicação da 

taxa, no caso dos contribuintes casados, unidos de facto e optem pela 

contribuição conjunta;  

2. As deduções à coleta também sofreram alterações, tendo sido majoradas, de 

325€ para 600€ por dependente e de 300€ para 525€ por cada ascendente, 

que viva efetivamente em comunhão de habitação e desde que não aufira um 

rendimento superior à pensão mínima do regime geral. Entenda-se que o 

ascendente vive efetivamente em comunhão de habitação, quando vive com o 

restante agregado familiar, cujo NIF só pode constar num único agregado 

familiar. Os ascendentes que estejam em lares e essas despesas sejam 

apresentadas no IRS dos seus familiares não farão parte do agregado familiar 

podendo neste caso o seu NIF ser apresentado em mais do que uma 

declaração, é o caso deste tipo de despesas ser pago por mais do que um 

filho; 

3.  As despesas de saúde realizadas fora de Portugal, podem ser incluídas desde 

que o contribuinte as comunique através do Portal das Finanças. 

Anteriormente só eram aceites as despesas realizadas noutro Estado Membro 

da União Europeia ou do Espaço económico Europeu; 

4. As despesas de educação e formação realizadas fora do território português e 

desde que comunicadas através do portal, são aceites para efeitos de 

dedução; 

5. Títulos de compensação extrassalarial, são todos os títulos, 

independentemente da sua forma, aqueles que permitem a quem os utiliza, 
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efetuar pagamentos e obtenha um desagravamento fiscal. As entidades 

emitentes ficam obrigadas a enviar à Autoridade Tributária e Aduaneira, até ao 

final do mês de maio de cada ano, a identificação fiscal dos adquirentes bem 

como os montantes discriminados por tipo de compensação (Mod 18) e 

manter um registo atualizado identificando os adquirentes e os documentos da 

alienação. Quanto aos utilizadores deverão incluir estes rendimentos na DMR, 

mesmo a parte que não esteja sujeita a tributação nos campos específicos 

para o efeito; 

6. A diferença entre os montantes dos títulos adquiridos ou pré carregados e os 

atribuídos ou disponibilizados, deduzida do valor dos vales que se mantenham 

na posse de quem os adquiriu, fica sujeita ao regime das despesas não 

documentadas 

7. Relativamente às autorizações legislativas previstas para efeitos de IRS, 

destacamos: 

a. A possibilidade dos residentes não habituais, poderem inscrever-se 

utilizando um procedimento eletrónico; 

b. Clarificar que a dedução relativa a contribuições obrigatórias para 

regimes de proteção social dos trabalhadores independentes 

abrangidos pelo regime simplificado e prestem serviços constantes na 

tabela a que se refere o artigo 151 do CIRS entre outros; 

c. Eliminar, da parte final do n.º 3 do artigo 38.º (entrada de capital para 

realização do capital da sociedade), a proibição relativa à realização de 

operações sobre as partes sociais que beneficiem de regimes de 

neutralidade; 

Artigo escrito por: 

 
António Xavier  

Sócio Gerente da Gesconfer - Gestão e Contabilidade, Lda 

E-mail: ajcxavier@gmail.com 

../../Users/Antonio%20Xavier/AppData/Local/Temp/O%20Tributo/Nº%207/Antonio%20Xavier/Downloads/ajcxavier@gmail.com
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Esmiuçando o Anexo H de 2015 

 

Mesmo antes de iniciar o prazo oficial para entrega das declarações modelo 3 de IRS 

de 2015, a aplicação já estava disponível e começou uma nova aventura, com o anexo 

H a ganhar relevo. Mais uma vez, antes de entrar em pânico, importa refletir com 

calma sobre as várias possibilidades, porque tudo tem uma lógica de tratamento. 

Face à profunda reformulação do tratamento das deduções à coleta, o anexo H foi 

necessariamente adaptado a novas realidades. Mas, em primeiro lugar, importa não 

generalizar e não pensar que tudo tem que ser feito de forma diferente do que vinha 

sendo feito, ou que há novas regras aplicáveis a todas as realidades. Há 

procedimentos que não foram alterados. 

Desde logo, continuam a ter que utilizar o anexo H, tal como fizeram em anos 

anteriores, os SP que tenham auferido RENDIMENTOS ISENTOS SUJEITOS A 

ENGLOBAMENTO (quadro 4), RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

ISENTOS PARCIALMENTE (quadro 5), ou que sejam obrigados a declarar 

ACRÉSCIMOS POR INCUMPRIMENTO DE REQUISITOS (quadro 8). 

As PENSÕES DE ALIMENTOS (quadro 6A) e BENEFÍCIOS FISCAIS E DESPESAS 

RELATIVAS A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (quadro 6B) continuam também a ser 

declaradas normalmente no anexo H, como o foram em 2014 e anos mais recentes. 

Só a título de exemplo, se os donativos que fez em 2015 foram devidamente 

declarados na modelo 25, e os valores aplicados em PPR foram devidamente 

declarados na modelo 37, quando o SP escolher “Obtenção de uma declaração pré-

preenchida” ser-lhe-á disponibilizado o anexo H com os respetivos elementos 

preenchidos no quadro 6B. As instruções referem “destina-se à inscrição das 

importâncias dedutíveis à coleta do IRS previstas no respetivo Código, no EBF e em 

demais legislação, que não sejam apuradas diretamente pela AT, ainda que algumas 

delas possam ter sido objeto de comunicação à AT”. 

Se o SP tem na sua posse documentos de benefícios fiscais de que pode beneficiar 

para deduções à coleta de 2015, e os seus valores não apareceram pré-preenchidos 

no anexo H, deverá fazer o preenchimento manual. Aqui, nada de novo. Tudo como 

estávamos habituados nos anos anteriores. 
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MUDANÇAS SIGNIFICATIVAS NOUTRAS DEDUÇÕES À COLETA (QUADRO 6C). 

Como já é amplamente conhecido, a AT disponibilizou a página onde qualquer 

contribuinte pode consultar as despesas (e respetivas deduções à coleta potenciais) 

que fez nas seguintes áreas de dedução:  

- Despesas gerais familiares, 

- Saúde e seguros de saúde, 

- Educação e formação, 

- Encargos com imóveis,  

- Encargos com lares, 

- Exigência de Fatura. 

O objetivo da reforma do IRS era que todas as deduções à coleta calculadas com 

base nestas despesas fossem pré-preenchidas a partir dos valores conhecidos pela 

AT, mas foi publicada uma medida de caráter transitório (Decreto-Lei n.º 5/2016, de 8 

de fevereiro), a aplicar à declaração de rendimentos relativa ao ano de 2015, que 

permite declarar, no anexo H, o valor das despesas de saúde, formação e educação, 

encargos com imóveis e encargos com lares. Só estes. Para as restantes deduções 

(Despesas gerais familiares e Exigência de Fatura), contam apenas os valores já 

comunicados à AT. 

Por outro lado, decorreu até 31 de março o período de consulta e reclamação de 

eventuais erros nos valores calculados e disponibilizados pela AT. Destes valores, 

pôde o sujeito passivo reclamar, de acordo com as normas aplicáveis ao procedimento 

de reclamação graciosa com as devidas adaptações. E a AT incluiu no portal a 

funcionalidade para se efetuar essa reclamação. 

E são estes dois procedimentos que estão a gerar mais dúvidas. Importa então 

esclarecer que o PROCEDIMENTO REGRA (previsto desde logo na republicação do 

CIRS) era os SP irem ao portal da AT reclamar do cálculo do montante das deduções 

à coleta que foi disponibilizado. Na prática, a reclamação é feita ao valor das 

despesas, pois estas é que estão na origem das deduções. E foi possível reclamar de 

todas as referidas despesas, só de algumas, ou apenas de uma. Veja-se o exemplo 

concreto que apesentamos nas imagens publicadas, onde só se pretendia reclamar o 

valor das despesas de saúde.  
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A possibilidade introduzida pelo Decreto-Lei n.º 5/2016 é uma EXCEÇÃO À REGRA, 

que só está prevista para as declarações de IRS de 2015. E com limitações pois, 

como já referido, só é possível declarar (e corrigir) no anexo H as despesas de saúde, 

educação e formação, bem como os encargos com imóveis e com lares. 

E podem-se utilizar as duas possibilidades? Reclamar no portal e optar por preencher 

o anexo H?  

Depende… 

1. Já reclamou valores de despesas de saúde, educação e formação, encargos com 

imóveis ou com lares no portal. Agora deve voltar a preencher os valores corretos no 

quadro 6C do anexo H? 

Numa primeira abordagem, a resposta é não. A liquidação de IRS será feita com base 

nas deduções apuradas pela AT a partir dos valores que tem disponíveis neste 

momento (SEM NECESSIDADE DE AGORA OS COLOCAR NO ANEXO H) e, depois 

de analisada a reclamação que fez no portal, poderá ser emitida uma nova liquidação 

com base nos valores que reclamou (se reclamação aceite). Ter em conta que a 

apresentação desta reclamação não suspendeu os prazos legais de entrega da 

declaração modelo 3 e da liquidação e pagamento do IRS. Se a AT for célere a 

analisar estas reclamações, pode ser que tenha a sorte de a liquidação de IRS de 

2015 já ser feita com base nos valores que reclamou. 

2. No portal apenas reclamou valores de Despesas gerais familiares e Exigência de 

Fatura. Pode agora preencher no anexo H novos valores de despesas de saúde, 

educação e formação, encargos com imóveis ou com lares? 

Sim, não há qualquer conflito. Despesas gerais familiares e Exigência de Fatura só 

podiam ter sido reclamadas no portal e despesas de saúde, educação e formação, 

encargos com imóveis ou com lares podem ser declarados/corrigidos o anexo H. 

3. Não reclamou qualquer valor no portal. Agora pode declarar/corrigir todos no anexo 

H? 

Não. Só pode declarar/corrigir no anexo H os valores das despesas de saúde, 

educação e formação, encargos com imóveis e com lares. Para Despesas gerais 

familiares e Exigência de Fatura serão apenas considerados automaticamente pela AT 

os valores que estão apurados no seu sistema. COMO NOS ANOS ANTERIORES JÁ 

ACONTECEU COM A DEDUÇÃO POR EXIGÊNCIA DE FATURA.  
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4. Reclamou valores de despesas de saúde, educação e formação, encargos com 

imóveis ou com lares no portal. Na entrega da modelo 3 preencheu os valores que 

julgou corretos para estas mesmas despesas. O que vai acontecer? 

Sendo esta a situação que mais dúvidas nos levantava, contactámos o-Balcão da AT 

tendo obtido o seguinte esclarecimento: 

“Para despesas de saúde, educação, imóveis e lares: 

Se reclamou até 31/03/2016 destas despesas, parece que se preencher o anexo H 

com outro valor diferente, subsiste este. 

A questão foi colocada internamente e ainda se aguarda resposta. 

Mas se o processo de reclamação ainda não tiver sido despachado, aquando do 

tratamento do anexo H, será arquivado por “inutilidade superveniente de lide”. 

Caso tenha sido despachado, o anexo H funciona como nova reclamação que se 

sobrepõe à anterior. 

Se não foi feita a reclamação até 31/03/2016, o anexo H funciona como reclamação.” 

Assim, se eventualmente reclamou alguma destas despesas no portal e entretanto se 

apercebeu que ainda tem na sua posse faturas/outros documentos com valores não 

incluídos na reclamação, pode aproveitar para utilizar a reclamação possível no anexo 

H. 

 

5. Não fez reclamação no portal da AT, nem colocou valores no quadro 6C do anexo 

H. Durante 2016 percebe que ficaram deduções por fazer. Solução? 

Apresentar reclamação da liquidação, nos termos gerais da Lei, conforme 

possibilidade que já existia em anos anteriores. Mesmo não tendo reclamado nem 

optado pelo preenchimento do anexo H com aquelas despesas, pode reclamar da 

liquidação, com os mesmos fundamentos das reclamações anteriores.  

 

UTILIZAÇÃO DO ANEXO H PARA DECLARAR DESPESAS DE SAÚDE, 

FORMAÇÃO E EDUCAÇÃO, ENCARGOS COM IMÓVEIS E ENCARGOS COM 

LARES 
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Quando começar a preencher a declaração de IRS e solicitar o seu pré-

preenchimento, o anexo H só lhe vai aparecer no caso de lá ter comunicados, por 

exemplo, benefícios fiscais. Caso contrário, não aparecerá. 

Por isso, e antes de pensar em corrigir despesas deve, em primeiro lugar, adicionar 

este anexo à declaração. Depois, vá até ao quadro 6C e responda SIM à pergunta 

“Em alternativa aos valores comunicados à Autoridade Tributária e Aduaneira (AT), 

pretende declarar as despesas de saúde, de formação e educação, os encargos com 

imóveis e os encargos com lares relativos ao agregado familiar?” Será então dada a 

possibilidade de obter o pré-preenchimento dos valores do quadro 6C, para o que é 

novamente apresentado um quadro onde deve voltar a inserir as senhas. 

Antes de o fazer deve ter em atenção que: 

 No quadro 6C devem constar os totais das despesas de saúde, formação e 

educação, encargos com imóveis destinados a habitação permanente e 

encargos com lares, suportados por TODOS os membros do agregado familiar. 

 As despesas e encargos devem ser indicados por tipo de dedução e por titular 

das despesas ou encargos, INCLUINDO, NO CASO DO REGIME DE 

TRIBUTAÇÃO SEPARADA dos casados ou unidos de facto, o cônjuge ou o 

unido de facto. 

 Se um agregado familiar fizer tributação separada, e se optar por corrigir o 

valor destas despesas no anexo H, o mesmo deverá ser incluído nas duas 

declarações de IRS e conter todas estas despesas, de todos os elementos do 

agregado familiar. 

Assim, para obter o pré-preenchimento correto de todas estas despesas, para todos 

os elementos do agregado familiar, deve previamente indicar os NIF de todos os 

elementos do agregado familiar (mesmo que entregue duas declarações de IRS em 

tributação separada). Nesta fase, necessita das senhas dos dependentes. 

Como se vê na segunda imagem, este agregado familiar (sujeitos X e Y), com um 

dependente e em opção de tributação separada, obtém o pré-preenchimento do 

quadro 6C exatamente com os mesmos valores, apenas mudando a respetiva 

atribuição aos SP A e B. 
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Assumindo que o valor de despesas de saúde 420,51 € está errado e o correto é 

1.526,74 €, vamos partir do princípio que não foi feita reclamação no portal. Mantendo-

se a entrega de duas declarações para tributação separada, ambos os cônjuges 

deverão corrigir essa linha no quadro 6C das respetivas declarações, como se mostra 

na imagem seguinte. 

Em tributação separada, a inclusão destas despesas, de todos os elementos do 

agregado familiar, e pelos valores totais, nas duas declarações, justifica-se pelo facto 

de haver comunicabilidade de deduções entre elementos do mesmo agregado familiar, 

independentemente do NIF que consta nas faturas. Como previsto no artigo 78.º do 

CIRS, no caso de SP casados ou unidos de facto, sempre que o valor das deduções à 

coleta previstas no presente Código é determinado por referência ao agregado 

familiar, não havendo opção pela tributação conjunta, esses valores são reduzidos 

para metade, por SP. 

No exemplo apresentado, o agregado familiar tem direito a uma dedução de 800 € 

relativa às despesas de educação e formação. Apesar de as faturas terem todas o NIF 

de um dos cônjuges, cada um deles terá direito à dedução de 400 €, se mantiverem a 

tributação separada. 

Por outro lado, e como é óbvio, a não inclusão de todos os valores, mesmo os que não 

sofrem alteração, levará à desconsideração dessas deduções pois, como já referimos, 

a utilização do quadro 6C leva à consideração dos valores declarados pelos SP, os 

quais substituem os que tenham sido comunicados à AT. Não colocar lá uma despesa 

de saúde, por exemplo, é o mesmo que estarmos a dizer à AT que deve assumir o 

valor 0 (zero), em vez do valor que está no sistema. 

Se os cônjuges X e Y optarem pela tributação conjunta, todos estes procedimentos 

fazem-se apenas uma vez, na declaração onde ambos exercem essa opção.   

O Decreto-Lei n.º 5/2016 definiu também a forma para efetivar a dedução à coleta de 

despesas de saúde e de formação e educação realizadas fora do território português, 

quando não realizadas noutro Estado membro da União Europeia, ou do Espaço 

Económico Europeu com o qual exista intercâmbio de informações em matéria fiscal, 

possibilitando que estas fossem comunicadas no Portal das Finanças, tal como o 

CIRS já previa para as realizadas naqueles países europeus. Assim, se o SP suportou 

despesas de saúde e de formação e educação em qualquer outro país diferente de 

Portugal, e não as comunicou no e-Fatura, poderá agora adicionar o seu valor no 

quadro 6C do anexo H.  
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Em qualquer dos casos referidos, os documentos relativos às DESPESAS QUE 

EXCEDAM os valores comunicados à AT, e que justificam as diferenças reclamadas 

(no portal ou no anexo H), devem ser conservados durante quatro anos. 

Uma referência importante ao quadro 7 do anexo H (INFORMAÇÃO RELATIVA A 

DESPESAS E ENCARGOS COM IMÓVEIS PARA HABITAÇÃO PERMANENTE). Se 

no quadro 6B incluir benefícios fiscais relacionados com imóveis (artigo 71.º do EBF), 

ou tiver encargos com imóveis (juros de dívidas, rendas de prédio destinado à 

habitação permanente, nos termos do artigo 78.º-E do CIRS) o quadro 7 é preenchido 

com os elementos identificativos de cada imóvel, como já era habitual. Este quadro 

SERÁ SEMPRE DE PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO nos casos em que o SP tiver 

os referidos benefícios, mesmo que os encargos com imóveis não constem no quadro 

6C e sejam automaticamente considerados pelos valores que foram apurados pela AT. 

Nesta última situação, por forma a evitar esquecimento, a aplicação está preparada 

para validar esta situação no momento da entrega e dará um erro a avisar a falta de 

elementos no quadro 7, se eles forem necessários. 

Por último, é de salientar que o quadro para consignação de 0,5% do IRS e/ou 

consignação do benefício de 15% do iva suportado foi incluído na folha de rosto da 

modelo 3 (quadro 11), alteração que se compreende perfeitamente pois há muitos 

agregados familiares que deixam de ter necessidade de entregar o anexo H. 

Concluindo: 

― O anexo H será OBRIGATORIAMENTE entregue por SP: 

 Que tenham valores para declarar nos quadros 4, 5, 6A, 6B, ou 8. 

 Que tenham que preencher o quadro 7, com a identificação dos imóveis 

relativamente aos quais têm deduções de Encargos com imóveis, quer as 

despesas tenham sido declaradas no quadro 6C, quer estas sejam 

consideradas automaticamente a partir dos valores apurados pela AT. 

― O anexo H será entregue FACULTATIVAMENTE por SP que não estejam 

obrigados nos termos anteriores e optem por corrigir no quadro 6C qualquer valor de 

despesas com Saúde e seguros de saúde, Educação e formação, Encargos com lares 

e Encargos com imóveis (sendo que a utilização facultativa do quadro 6C deve ser 

feita nas condições atrás descritas). 

― Estão DISPENSADOS DE ENTREGAR o anexo H os SP que não estejam 

obrigados e que não optem pela sua entrega, nas condições anteriores.     
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Artigo escrito por: 

  

Paulo Marques 

Contabilista Certificado responsável técnico na AS Conta – Contabilidade e 

Gestão, Lda. 

Coordenador e formador no Mini MBA em Fiscalidade na Escola de Negócios 
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Calendário Fiscal Abril– 2016 – Portugal 
 

Dia 11: 

 

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

 

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

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

(trabalho dependente). 

 

SEGURANÇA SOCIAL: Entrega das Declarações de Remunerações referentes a de 

março 2016 por transmissão eletrónica de dados. 

 

Dia 12: 

 

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

 

Dia 15: 

 

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

 

ACT: Elaboração e afixação, pelo empregador, do mapa de férias do ano de 2016. 

 

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 
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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 

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.  

 

IMT: Entrega pelos serviços competentes do Ministério dos Negócios 

Estrangeiros, comprovativa de transmissão de imóveis situados em Portugal, 

operada no estrangeiro e legalizados no trimestre anterior. 

 

IMI: Entrega da Declaração Modelo 2, por transmissão eletrónica de dados, por parte 

das entidades fornecedoras de água, energia e do serviço fixo de telefones, dos 

contratos celebrados com os seus clientes, bem como as suas alterações, que se 

tenham verificado no trimestre anterior. 

 

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 março, 

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 (março 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 
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intracomunitárias de bens a incluir na declaração tenha no trimestre em curso (ou em 

qualquer mês do trimestre) excedido o montante de € 50.000. 

 

IVA: Entrega da Declaração Recapitulativa, por transmissão eletrónica de dados, 

pelos sujeitos passivos do regime normal trimestral que no trimestre anterior 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. 

 

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

2016), para efeitos de Imposto do Selo. 

 

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

remunerações do mês anterior (março 2016). 

 

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

Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (IRC). 

 

IRS: Entrega das importâncias retidas, no mês anterior (março 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 março 2016, 

entre os dias 11 e 20. 

 

Dia 21: 

 

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

 

Dia 26: 

 

IVA: Comunicação dos elementos das faturas referentes a março 2016. 
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Dia 30: 

 

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

colocados à disposição de sujeitos passivos não residentes relativos a fevereiro de 

2016. 

 

IRS: Entrega da Declaração de rendimentos Modelo 3, por transmissão eletrónica 

de dados ou em suporte de papel, pelos sujeitos passivos com rendimentos da 

Categoria A (trabalho dependente) e H (pensões). Se tiverem auferido rendimentos 

destas categorias provenientes do estrangeiro, juntarão à declaração o Anexo J; se 

tiverem Benefícios Fiscais, deduções à coleta, acréscimos ou rendimentos isentos 

sujeitos a englobamento apresentarão, com a declaração, o Anexo H. 

 

IRS: Entrega da Declaração Modelo 28 por transmissão eletrónica de dados, pelas 

entidades a que alude o artigo 2.º do regime da contribuição extraordinária sobre a 

indústria farmacêutica, aprovado pelo artigo 168.º da Lei n.º 82 -B/2014, de 31 de 

dezembro e que que não se encontrem isentas da contribuição, ao abrigo do n.º 2 do 

artigo 5.º do mesmo regime, da contribuição extraordinária sobre a indústria 

farmacêutica apurada no 1.º trimestre. 

 

IRC: Entrega da Declaração Modelo 28 por transmissão eletrónica de dados, pelas 

entidades a que alude o artigo 2.º do regime da contribuição extraordinária sobre a 

indústria farmacêutica, aprovado pelo artigo 168.º da Lei n.º 82 -B/2014, de 31 de 

dezembro e que que não se encontrem isentas da contribuição, ao abrigo do n.º 2 do 

artigo 5.º do mesmo regime, da contribuição extraordinária sobre a indústria 

farmacêutica apurada no 1.º trimestre. 

 

MTSS: Entrega do Relatório Único referente a 2015. 

 

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. 
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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 

abril. 

 

IMI: Pagamento da totalidade do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI), referente ao 

ano anterior, se igual ou inferior a € 250,00 ou da 1.ª prestação, se superior. 

 

IMPOSTO DE SELO: Pagamento da totalidade do Imposto do Selo previsto na verba 

n.º 28 da Tabela Geral, se igual ou inferior a € 250,00 ou a 1.ª prestação, se 

superior. 

 

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 abril – 2016 – Angola 
 

Imposto Industrial: 

Grupo B - Até o dia 31 apresentação da Declaração Mod. 2 e pagamento da Definitiva. 

 

Imposto S/ os Rendimentos do Trabalho - Conta de Outrem: 

Até o dia 31 - apresentação do DLI, e pagamentos do Imposto retido na fonte, no mês 

anterior. 

 

Imposto de Consumo: 

Até dia 31 - apresentação da Declaração Modelo D, e pagamento do Imposto relativo 

ao volume de operações do mês anterior. 

 

Imposto de Selo: 

Até o dia 31 - apresentação do DLI e pagamento do imposto, relativo às 

vendas do mês anterior. 

 

Imposto Predial Urbano: 

Até dia 30 - Pagamento do imposto da 2ª Prestação. 

 
Calendário Fiscal abril – 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, e ao trimestre anterior para os do regime simplificado de 

tributação, art. 49 do CIVA; aprovado pela Lei 32/2007, de 31 de Dezembro; 
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• Até ao último dia do mês 

Pagamento do ISPC relativo ao trimestre anterior, nº 1 do art.º 15 do Regulamento do 

ISPC, aprovado pelo Decreto nº 14/2009, de 14 de Abril; 

 

• Até o dia 30 

Entrega da declaração anual de rendimentos do exercício anterior pelos sujeitos 

passivos b) nº 1 art° 13 do Regulamento do CIRPS aprovado pelo Decreto nº 8/2008, 

de 16 de Abril Modelo 10 e Anexo; 

 

• Durante o mês e até 31 de Maio 

Pagamento a final do IRPS relativos aos rendimentos do ano anterior – art° 28 

do Regulamento do CIRPS aprovado pelo Decreto nº 8/2008, de 16 de Abril; 

 

• Durante o mês e até ao último dia útil do mês de Maio 

Entregada declaração anual de rendimentos do exercício anterior pelos sujeitos 

passivos nº 1 art° 39 do Regulamento do CIRPC aprovado pelo Decreto nº 9/2008, de 

16 de Abril – Modelos 22 e 22A; 

 

• Durante o mês e até ao último dia útil do mês de Maio 

Pagamento a final do IRPC relativos aos rendimentos do ano anterior b) 

nº 1 art. 27 do Regulamento do CIRPC aprovado pelo Decreto nº 9/2008, de 16 de 

Abril; 

 

• Durante o mês até o último dia útil de Junho 

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. 40 

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