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IRS  
2016 / 2017 

 

No próximo dia 1 de Abril, inicia-se o período para 

entrega das declarações do IRS, cujo prazo termina 

a 31 de Maio.  

Assim, deixaram de existir as duas fases de entrega 

passando a haver uma única, de acordo com a 

redação da lei nº 42/2016 de 28 de dezembro que 

alterou o prazo estipulado no artº. 60º do CIRS. 
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Declaração de Retificação n.º 2-A/2017 - Diário da 

República n.º 24/2017, 1º Suplemento, Série I de 

2017-02-02 

Declaração de Retificação da Portaria n.º 302/2016, 

de 2 de dezembro, publicada no Diário da 

República, 1.ª série, n.º 231, de 2 de dezembro de 

2016. 

 

Ofício-Circulado N.º 35072/2017, de 2017-02-02 

Artigo 112.º do CIEC. 

 

Resolução da Assembleia da República n.º 12/2017 

- Diário da República n.º 26/2017, Série I de 2017-

02-06 

Recomenda ao Governo a regularização dos falsos 

recibos verdes e outras modalidades de trabalho 

precário existentes no Instituto do Emprego e 

Formação Profissional, I. P. 

 

Despacho n.º 1268/2017 de 6 de Fevereiro 

Cadastro dos Grandes Contribuintes 

Portaria n.º 60/2017 - Diário da República n.º 

27/2017, Série I de 2017-02-07 

Dispõe que os procedimentos simplificados de 

sucessão hereditária que englobem partilha, e a 

partilha do património conjugal, tramitados no 

«Balcão das Heranças» e «Balcão Divórcio com 

Partilha» podem incluir a realização de contratos de 

mútuo, destinados ao pagamento de tornas, 

celebrados por instituições de crédito, com ou sem 

hipoteca e fiança. 

 

Portaria n.º 62/2017 - Diário da República n.º 

29/2017, Série I de 2017-02-09 

Portaria que atualiza os montantes do abono de 

família para crianças e jovens, do abono de família 

pré-natal, e respetivas majorações, e do subsídio de 

funeral. 

 

Ofício-Circulado N.º 15566/2017, de 2017-02-09 

Adesão do Equador ao acordo comercial entre a UE 

- Colômbia e Peru. 

 

Circular n.º 4/2017, de 10 de fevereiro 

Insolvência (Alteração do ponto III do anexo à 

Circular n.º 10/2015). 

Decreto-Lei n.º 19/2017 - Diário da República n.º 

32/2017, Série I de 2017-02-14 

 

 

LEGISLAÇÃO RELEVANTE EM FEVEREIRO DE 2017 

https://dre.pt/application/conteudo/106398166
https://dre.pt/application/conteudo/106398166
https://dre.pt/application/conteudo/106398166
http://www.dgaiec.min-financas.pt/NR/rdonlyres/AC9FE414-EB88-4C3D-83C1-9A79A75D3EB6/0/Oficio_circulado_35072_2017.pdf
https://dre.pt/application/file/a/106398901
https://dre.pt/application/file/a/106398901
https://dre.pt/application/file/a/106398901
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/7F704F26-0C5E-45D9-9C79-9DC40920FC38/0/Despacho_1268_2017.pdf
https://dre.pt/application/file/a/106407836
https://dre.pt/application/file/a/106407836
https://dre.pt/application/file/a/106422691
https://dre.pt/application/file/a/106422691
http://www.dgaiec.min-financas.pt/NR/rdonlyres/8A33F005-9969-4B6C-B6C1-E42FB9E4DE61/0/Oficio_circulado_15566_2017.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/101D68AD-0366-4B37-A491-903E7EC938FF/0/Circular_4_2017_Insolv%C3%AAncia-.pdf
https://dre.pt/application/file/a/106453985
https://dre.pt/application/file/a/106453985
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Estabelece um sistema eletrónico de comunicação 

dos dados dos viajantes e das respetivas aquisições 

que pretendam beneficiar da isenção de imposto 

sobre o valor acrescentado nas compras realizadas 

em Portugal, no uso da autorização legislativa 

concedida pelo artigo 151.º da Lei n.º 7-A/2016, de 

30 de março. 

 

Resolução da Assembleia da República n.º 23/2017 

- Diário da República n.º 32/2017, Série I de 2017-

02-14 

Aprova o Acordo entre a República Portuguesa e o 

Belize sobre Troca de Informações em Matéria 

Fiscal, assinado em Londres em 22 de outubro de 

2010. 

 

Resolução da Assembleia da República n.º 22/2017 

- Diário da República n.º 32/2017, Série I de 2017-

02-14 

Aprova a Convenção entre a República Portuguesa 

e o Principado de Andorra para Evitar a Dupla 

Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal em Matéria 

de Impostos sobre o Rendimento, assinada em 

Nova Iorque em 27 de setembro de 2015. 

 

Resolução da Assembleia da República n.º 20/2017 

- Diário da República n.º 32/2017, Série I de 2017-

02-14 

Aprova o Acordo entre a República Portuguesa e o 

Governo das Ilhas Turcas e Caicos sobre Troca de 

Informações em Matéria Fiscal, assinado em 

Londres, em 21 de dezembro de 2010. 

 

Decreto do Presidente da República n.º 13/2017 - 

Diário da República n.º 32/2017, Série I de 2017-02-

14 

Ratifica o Acordo entre a República Portuguesa e o 

Belize sobre Troca de Informações em Matéria 

Fiscal, assinado em Londres em 22 de outubro de 

2010. 

 

Decreto do Presidente da República n.º 12/2017 - 

Diário da República n.º 32/2017, Série I de 2017-02-

14 

Ratifica a Convenção entre a República Portuguesa 

e o Principado de Andorra para Evitar a Dupla 

Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal em Matéria 

de Impostos sobre o Rendimento, assinada em 

Nova Iorque em 27 de setembro de 2015. 

 

Resolução da Assembleia da República n.º 25/2017 

- Diário da República n.º 34/2017, Série I de 2017-

02-16 

Aprova o Acordo entre a República Portuguesa e o 

Governo das Ilhas Virgens Britânicas sobre Troca 

de Informações em Matéria Fiscal, assinado em 

Londres, a 5 de outubro de 2010. 

Portaria n.º 69/2017 - Diário da República n.º 

34/2017, Série I de 2017-02-16 

https://dre.pt/application/file/a/106453984
https://dre.pt/application/file/a/106453984
https://dre.pt/application/file/a/106453984
https://dre.pt/application/file/a/106453983
https://dre.pt/application/file/a/106453983
https://dre.pt/application/file/a/106453983
https://dre.pt/application/file/a/106453981
https://dre.pt/application/file/a/106453981
https://dre.pt/application/file/a/106453981
https://dre.pt/application/file/a/106453980
https://dre.pt/application/file/a/106453980
https://dre.pt/application/file/a/106453980
https://dre.pt/application/file/a/106453979
https://dre.pt/application/file/a/106453979
https://dre.pt/application/file/a/106453979
https://dre.pt/application/file/a/106470803
https://dre.pt/application/file/a/106470803
https://dre.pt/application/file/a/106470803
https://dre.pt/application/file/a/106470805
https://dre.pt/application/file/a/106470805
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Aprova o dever de dedução pelo CUR do Sistema 

Elétrico Nacional da energia elétrica produzida em 

regime especial que beneficia de remuneração 

garantida, dos valores recebidos pelos centros 

eletroprodutores que beneficiaram cumulativamente 

de apoios à promoção e ao desenvolvimento das 

energias renováveis através de outros apoios 

públicos. 

Decreto do Presidente da República n.º 15/2017 - 

Diário da República n.º 34/2017, Série I de 2017-02-

16 

Ratifica o Acordo entre a República Portuguesa e o 

Governo das Ilhas Virgens Britânicas sobre Troca 

de Informações em Matéria Fiscal, assinado em 

Londres, em 5 de outubro de 2010. 

 

Resolução da Assembleia da República n.º 27/2017 

- Diário da República n.º 35/2017, Série I de 2017-

02-17 

Aprova o Acordo entre a República Portuguesa e os 

Estados de Guernsey sobre Troca de Informações 

em Matéria Fiscal, assinado em Londres, em 9 de 

julho de 2010. 

Decreto do Presidente da República n.º 17/2017 - 

Diário da República n.º 35/2017, Série I de 2017-02-

17 

Ratifica o Acordo entre a República Portuguesa e os 

Estados de Guernsey sobre Troca de Informações 

em Matéria Fiscal, assinado em Londres, em 9 de 

julho de 2010. 

Despacho n.º 1612-B/2017 - Diário da República n.º 

35/2017, 1º Suplemento, Série II de 2017-02-17 

Cria um incentivo pela introdução no consumo de 

veículos de baixas emissões. 

 

Ofício-Circulado N.º 15568/2017, de 2017-02-17 

NSTI, ECS e ICS - Informação sobre o 

encerramento de uma estância aduaneira da 

Alemanha e estância a utilizar em alternativa. 

 

Portaria n.º 70/2017 - Diário da República n.º 

36/2017, Série I de 2017-02-20 

Aprova as percentagens do mecanismo de correção 

cambial criado pelo Decreto-Lei n.º 35-B/2016, de 

30 de junho, para o primeiro semestre de 2017. 

Decreto do Presidente da República n.º 22/2017, de 

20/02 

Ratifica o Acordo entre a República Portuguesa e a 

República da Moldova sobre Transportes 

Internacionais Rodoviários de Passageiros e 

Mercadorias, assinado em Lisboa, em 28 de maio 

de 2014. 

Resolução da Assembleia da República n.º 32/2017, 

de 20/02 

Aprova o Acordo entre a República Portuguesa e a 

República da Moldova sobre Transportes 

Internacionais Rodoviários de Passageiros e 

Mercadorias, assinado em Lisboa, em 28 de maio 

de 2014. 

https://dre.pt/application/file/a/106470801
https://dre.pt/application/file/a/106470801
https://dre.pt/application/file/a/106470801
https://dre.pt/application/file/a/106482881
https://dre.pt/application/file/a/106482881
https://dre.pt/application/file/a/106482881
https://dre.pt/application/file/a/106482878
https://dre.pt/application/file/a/106482878
https://dre.pt/application/file/a/106482878
https://dre.pt/application/file/a/106492526
https://dre.pt/application/file/a/106492526
http://www.dgaiec.min-financas.pt/NR/rdonlyres/4F6DBB2B-83B6-4E10-B5D6-DD1D00EB14A2/0/Oficio_circulado_15568_2017.pdf
https://dre.pt/application/file/a/106492539
https://dre.pt/application/file/a/106492539
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/A6EDC54D-F3B8-47B0-9AE7-44B7001B50A7/0/Decreto_Presidente_Republica_22_2017.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/A6EDC54D-F3B8-47B0-9AE7-44B7001B50A7/0/Decreto_Presidente_Republica_22_2017.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/B70F1DB9-DB31-4F20-BB6E-9A2BB3B8F98E/0/Resolucao_Assembleia_Republica_32_2017.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/B70F1DB9-DB31-4F20-BB6E-9A2BB3B8F98E/0/Resolucao_Assembleia_Republica_32_2017.pdf
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Ofício-circulado n.º 15569/2017, de 20/02 

Codificação de documentos de origem. 

Decreto-Lei n.º 22/2017 - Diário da República n.º 

38/2017, Série I de 2017-02-22 

Procede à criação do Incentivo Fiscal à Produção 

Cinematográfica, no uso da autorização legislativa 

concedida pelo artigo 183.º da Lei n.º 7-A/2016, de 

30 de março. 

Portaria n.º 74/2017 - Diário da República n.º 

38/2017, Série I de 2017-02-22 

Define os procedimentos para as despesas 

referentes à alimentação em refeitório escolar 

dedutíveis à coleta do IRS. 

Ofício-circulado n.º 20194/2017, de 23/02 

Declaração Modelo 3 de IRS em vigor a partir de 

janeiro de 2017. 

Decreto Regulamentar Regional n.º 2/2017/M - 

Diário da República n.º 39/2017, Série I de 2017-02-

23 

Determina e regulamenta os critérios e condições 

exigíveis para que projetos de investimento, de valor 

igual ou superior a 500.000 euros possam usufruir 

do regime de benefícios fiscais contratuais ao 

investimento produtivo. 

Declaração de Retificação n.º 3/2017 - Diário da 

República n.º 39/2017, Série I de 2017-02-23 

Retificação da Portaria n.º 62/2017, de 9 de 

fevereiro (atualizou os montantes do abono de 

família para crianças e jovens, do abono de família 

pré-natal, e respetivas majorações, e do subsídio de 

funeral). 

 

Ofício-Circulado N.º 35073/2017, de 2017-02-24 

Regras de aplicação do imposto sobre as bebidas 

não alcoólicas. 

Portaria n.º 85-A/2017 - Diário da República n.º 

40/2017, 1º Suplemento, Série I de 2017-02-24 

Procede à terceira alteração à Portaria n.º 31/2015, 

de 12 de fevereiro, alterada pela Portaria n.º 

249/2016, de 15 de setembro e pela Portaria n.º 

2/2017, de 2 de janeiro, que estabelece o regime de 

aplicação da ação n.º 3.1, «Jovens agricultores», da 

Medida n.º 3, «Valorização da produção agrícola», 

do Programa de Desenvolvimento Rural do 

Continente, abreviadamente designado por PDR 

2020. 

 

Resolução da Assembleia Legislativa da Região 

Autónoma dos Açores n.º 5/2017/A - Diário da 

República n.º 41/2017, Série I de 2017-02-27 

Orçamento da Assembleia Legislativa da Região 

Autónoma dos Açores para o Ano de 2017. 

 

 

http://www.dgaiec.min-financas.pt/NR/rdonlyres/A5368345-80DE-454A-AF1A-FC385D5D4010/0/Oficio_circulado_15569_2017.pdf
https://dre.pt/application/file/a/106509118
https://dre.pt/application/file/a/106509118
https://dre.pt/application/file/a/106509117
https://dre.pt/application/file/a/106509117
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/6BFBB324-2077-4BFB-AB59-326B3E7B5813/0/Oficio-Circulado_20194_2017.pdf
https://dre.pt/application/file/a/106512103
https://dre.pt/application/file/a/106512103
https://dre.pt/application/file/a/106512103
https://dre.pt/application/file/a/106512100
https://dre.pt/application/file/a/106512100
http://www.dgaiec.min-financas.pt/NR/rdonlyres/EE937AB1-04A7-4273-AEA1-DE60F9DAE1D5/0/Oficio_circulado_35073_2017.pdf
https://dre.pt/application/file/a/106512155
https://dre.pt/application/file/a/106512155
https://dre.pt/application/file/a/106530921
https://dre.pt/application/file/a/106530921
https://dre.pt/application/file/a/106530921
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MAIORIA ABSOLUTA – O GRANDE ERRO 50% /50%  

CÓDIGO DAS SOCIEDADES COMERCIAIS – SOCIEDADES POR QUOTAS 

Joaquim Alexandre * 
 
 
 
 

1 

Nas sociedades pluripessoais com 2 sócios é 

frequente observar que a repartição do 

poder decisório através da participação no 

capital social é, em regra, de 50/50, ou seja, 

cada um dos sócios fica na posse de metade 

do capital social e, concomitantemente – não 

se abordam aqui os casos especiais de 

relações de domínio independentemente da 

percentagem detida – com essa proporção 

de peso ou força de voto nas Assembleias-

Gerais. 

 

2 

Este comportamento dos 2 sócios 

constituintes da sociedade assenta, 

tipicamente, por um lado, no 

desconhecimento de potenciais e complexos 

problemas técnicos e jurídicos decorrentes 

da possibilidade de os dois sócios entrarem 

em desacordo irreparável e, por outro, na 

crença irracional, ainda que pretensamente 

amistosa, de que ambos os sócios devem 

sentir-se em igualdade de poder decisório ao 

jeito de se evitar uma potencial emergência 

de constrangimento relacional. 

 

3 

Contudo, indica a experiência histórica e 

indicam os analistas e estudiosos destas 

problemáticas ligadas às sociedades, que, a 

forma de, precisamente, garantir a 

continuidade da empresa – do estrito ponto 

de vista da capacidade de as Assembleias-

gerais (AG) decidirem legalmente sobre 

situações correntes, porém, essenciais à vida 

e ao funcionamento da sociedade – consiste, 

justamente, em que haja uma maioria 

absoluta (mais de 50%) que decida com 

eficiência e eficácia jurídica e técnica. 

 

 

4 

Uma sociedade com 2 sócios em que cada 

um possui 50% está condenada a uma 

condição extrema de tomada de decisão: ou 

funciona a 100% ou não funciona, de todo. 

ARTIGOS DO MÊS 
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5 

Em termos pragmáticos é preferível um 

sócio abdicar de 1%, por exemplo, ficando a 

repartição do capital social em 51% / 49%. 

A decisão aprovada por um sócio só porque 

detém 51% pode não ser a melhor? 

Certamente que pode e, por isso, há sempre 

a possibilidade de corrigir erros, percepções 

enviesadas, decisões mal estruturadas. As 

confusões, erros de interpretação ou falhas 

de previsão são sempre indesejáveis mas 

fazem parte da vida humana e, logo, das 

sociedades. Pelo que, percebido um rumo 

correctivo, corrigem-se decisões anteriores e 

retoma-se o processo de continuidade social. 

Mas isso é possível em contexto colegial em 

que, for força do que legalmente está 

estatuído, a maioria tem o poder de fazer, 

desfazer, errar e corrigir.  

 

 

6 

Se, no contexto da estrita igualdade de 

participação no capital social – 50/50 – 

ocorre um atrito em cujo âmbito cada um 

dos sócios sabe que o outro nada pode 

decidir sem o seu concurso, facilmente se 

geram animosidades irreparáveis. Porque, 

uma coisa é um sócio sair vencido no voto 

por estar em minoria e, dentro das regras 

legais, ter de se conformar com uma decisão 

de AG, mesmo que o futuro mostre ser ele a 

ter razão. Outra, psicologicamente muito 

diferente, é ele, porque se sente legitimado 

pela razão que julga possuir, fazer finca-pé 

na força dos seus 50%. 

 

7 

Dir-se-á que, pelo menos, a sociedade não 

decide erradamente, ou seja, os 50/50 

funcionam como força de bloqueio de 

decisões erradas. É verdade – mas é 

igualmente verdade que esta repartição do 

capital social funciona, igualmente, como 

força de bloqueio de decisões certas e, 

inúmeras vezes, como suporte de egos mal 

formados para estas problemáticas.  

 

8 

Os melhores gestores não são os que 

acertam em tudo – porque todos os gestores 

erram – mas sim aqueles que mais 

rapidamente se dão conta do erro e mais 

depressa se disponibilizam a corrigi-lo.  

 
 “ Se não receio o erro é porque estou sempre disposto a  
 corrigi-lo”  
 
 Bento Jesus Caraça, matemático português (1901-1948) 
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As propriedades de investimento têm uma 

importância vital nas contas que as 

empresas apresentam em cada relato 

financeiro. 

 

 

É um facto a tendência em não se atualizar 

devidamente os valores dos imóveis, 

qualquer que seja a classe contabilística 

onde estão inseridos.  

 

 

No caso das propriedades de investimento 

é tanto mais grave porque se prejudica o 

resultado do exercício. 

 

 

O fim de ano contabilístico está a acabar, 

com as marcações das Assembleias Gerais 

das empresas para a aprovação de contas, 

e tememos que não tenha sido dada a 

verdadeira importância às propriedades 

de investimento. 

 

 

Os ganhos pelo justo valor, nas 

propriedades de investimento, quando não 

revertem perdas anteriores, vão 

diretamente a resultados do exercício, o 

que pode ser uma mais-valia para as 

empresas que se encontrem em 

dificuldades, apesar de não esconder os 

resultados operacionais negativos, quando 

eles existem.  

 

 

 

 

 

 

 

Elas não escondem um mau desempenho 

económico das empresas! 

 

 

A Norma Contabilística e de Relato 

Financeiro 11, que trata estas matérias, 

tem por base a Norma Internacional de 

Contabilidade IAS 40 — Propriedades de 

Investimento. Relembramos aqui algumas 

definições que vêm plasmadas na norma: 

 

 

“ 

Justo valor: é a quantia pela qual um ativo 

pode ser trocado ou um passivo liquidado, 

entre partes conhecedoras e dispostas a 

isso,  

numa transação em que não exista 

relacionamento entre elas. 

 

Propriedade de investimento: é a 

propriedade (terreno ou um edifício — ou 

parte de um edifício — ou ambos) detida 

(pelo dono ou pelo locatário numa locação 

financeira) para obter rendas ou para 

valorização do capital ou para ambas as 

finalidades, …” 

 

Define ainda alguns exemplos de 

propriedades de investimento: 

 

“ 

 

PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO 
RUBRICA SOBE AVALIAÇÃO IMOBILIÁRIA 

 
João Fonseca * 
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a. Terrenos detidos para valorização 

do capital a longo prazo e não para 

venda a curto prazo no curso 

ordinário de negócios; 

 

b. Terrenos detidos para uso futuro 

ainda não determinado (se uma 

entidade não tiver determinado que 

usará o terreno como propriedade 

ocupada pelo dono ou para venda a 

curto prazo no curso ordinário do 

negócio, o terreno é considerado 

como detido para valorização do 

capital); 

 

c. Um edifício que seja propriedade da 

entidade (ou detido pela entidade 

numa locação financeira) e que seja 

locado segundo uma ou mais 

locações operacionais; 

 

d. Um edifício que esteja desocupado 

mas detido para ser locado segundo 

uma ou mais locações operacionais. 

 

” 

 

É muito importante ser recordado que 

deve ser sempre determinado o justo valor 

das propriedades de investimento quer 

seja ”para a finalidade de mensuração (se a 

entidade usar o modelo do justo valor) ou 

de divulgação (se usar o modelo do 

custo).” 

 

 

Por outro lado, apesar de não ser 

obrigatório, o justo valor das propriedades 

de investimento deve ser estimado ”por 

um avaliador independente que tenha uma 

qualificação profissional relevante e 

reconhecida e que tenha experiência 

recente na localização e na categoria da 

propriedade de investimento que esteja a 

ser valorizada.” 

 

 

Normalmente, quer a Ordem dos Revisores 

Oficiais de Contas quer a Ordem dos 

Técnicos Oficiais de Contas reconhecem 

como qualificação profissional a inscrição 

dos técnicos na CMVM (Comissão do 

Mercado dos Valores Mobiliários), no 

seguimento das exigências da CMVM, 

Banco de Portugal e Instituto de Seguros.  

  

 

O justo valor da propriedade de 

investimento “reflete, entre outras coisas, 

rendimento de rendas provenientes de 

locações correntes e pressupostos 

razoáveis e suportáveis que representem 

aquilo que entidades conhecedoras e 

dispostas a isso assumiriam acerca de 

rendimentos de rendas de futuras locações 

à luz de condições correntes. Também 

reflete, numa base semelhante, quaisquer 

exfluxos de caixa (incluindo pagamentos 

de rendas e outros exfluxos)”.  

 

 

Articulando esta noção com o estipulado 

no artigo 45 “ … O vendedor disposto a isso 

está motivado a vender a propriedade de 

investimento nos termos do mercado pelo 

melhor preço possível...“, com o estipulado 

no artigo 47 “A melhor evidência de justo 

valor é dada por preços correntes num 

mercado ativo de propriedades 

semelhantes no mesmo local e condição e 

sujeitas a locações e outros contratos 
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semelhantes…” e com o estipulado no 

artigo 48 alínea c) “Projeções de fluxos de 

caixa descontados com base em 

estimativas fiáveis de futuros fluxos de 

caixa, suportadas pelos termos de 

qualquer locação e de outros contratos 

existentes e (quando possível) por 

evidência externa tal como rendas 

correntes de mercado de propriedades 

semelhantes no mesmo local e condição, e 

usando taxas de desconto que reflitam 

avaliações correntes de mercado quanto à 

incerteza na quantia e tempestividade dos 

fluxos de caixa. “, uma propriedade de 

investimento deve ser avaliada segundo os 

seguintes critérios: 

 

- Máxima e melhor utilização para o 

imóvel, o que na prática aproxima a noção 

de justo valor ao valor de mercado; 

 

 

- Aplicação, preferencialmente, do método 

comparativo de mercado; 

 

 

- Se se revelar impossível a aplicação deste 

método, aplicar o método do rendimento 

com a noção de fluxo de caixa descontado. 

 

 

Finalmente, uma referência à IFRS 13, que 

dá um contributo decisivo para a 

transparência do Justo Valor, ao 

hierarquiza-lo. 

 

 

Um relatório de avaliação, devidamente 

fundamentado, deve dar informação da 

hierarquia do Justo Valor e assim 

contribuir para a transparência das 

demonstrações financeiras. 
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A atividade de alojamento local é regulada 

pelo Decreto-Lei n.º 128/2014 29 de agosto, 

alterado pelo Decreto-Lei n.º 63/2015 de 23 

de abril, e prevê diferentes modalidades de 

exercício da atividade.  

 

O Orçamento do Estado para 2017 

introduziu significativas alterações na 

tributação dos rendimentos obtidos em 

estabelecimentos de alojamento local na 

modalidade de moradia ou apartamento, 

pelo que importa a sua análise, sejam os 

rendimentos obtidos por pessoas singulares 

ou por pessoas coletivas. Neste artigo, as 

referências feitas a rendimentos de 

ALOJAMENTO LOCAL devem ser unicamente 

entendidas como referência aos que são 

obtidos NA MODALIDADE DE MORADIA OU 

APARTAMENTO, pois as alterações afetam 

apenas a tributação destes e não se aplicam 

a rendimentos de alojamento local noutras 

modalidades, como exploração de hostel 

(estabelecimento de hospedagem).   

 

Em sede de IRS os rendimentos obtidos 

diretamente da exploração do 

estabelecimento enquadram-se na categoria 

B, seja o imóvel do próprio, sejam 

instalações arrendadas, ou seja objeto de 

uma cedência de exploração. Quem não 

ultrapassar os 200 mil euros de rendimentos 

ilíquidos anuais pode determinar o 

rendimento coletável (valor sujeito a IRS)  

 

 

 

 

através das regras do regime simplificado ou 

da contabilidade organizada. Se os 

rendimentos anuais forem superiores a 200 

mil euros, aplica-se obrigatoriamente o 

regime de contabilidade organizada que não 

teve alterações. 

 

Resumidamente, a opção pela contabilidade 

organizada remete para as regras do Código 

do IRC, aplicáveis às sociedades, e permite 

subtrair à faturação todos os gastos 

incorridos para obter os rendimentos, 

embora com limitações que impedem a 

aceitação para efeitos fiscais de vários gastos 

como, por exemplo, as depreciações de 

viaturas ligeiras de passageiros, a gasóleo ou 

gasolina, sobre o valor de aquisição que 

ultrapasse os 25 mil euros, ou a 

remuneração do próprio empresário. 

 

No regime simplificado, o rendimento 

coletável calcula-se com a aplicação de 

coeficientes aos rendimentos obtidos, 

desconsiderando-se os gastos suportados. 

Até 2016, aos rendimentos de alojamento 

local era aplicado o coeficiente de 0,15 

porque genericamente se incluíam nas 

prestações de serviços efetuadas no âmbito 

de atividades hoteleiras e similares, 

restauração e bebidas. Em 2017 o 

alojamento local foi excluído deste 

coeficiente e passa a aplicar-se o de 0,35.  

 

Tomando como exemplo uma faturação 

anual de 100 mil euros, se em 2016 ficam 

 
NOVAS REGRAS NA TRIBUTAÇÃO DE RENDIMENTOS 

DE ALOJAMENTO LOCAL 
 

Paulo Marques * 
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sujeitos a IRS apenas 15 mil euros, em 2017 

o rendimento tributado será de 35 mil euros. 

Um agregado familiar que tenha estes 

rendimentos sujeitos à taxa de 37% verá o 

seu IRS agravado em 7.400 euros. Importará 

então analisar se será ou não vantajoso 

manter o regime simplificado ou optar pela 

contabilidade organizada. Esta será mais 

favorável se permitir um lucro tributável 

inferior aos 35 mil euros. A análise deve ser 

feita com o apoio de um contabilista 

certificado e a mudança de enquadramento é 

possível até ao final do mês de março. 

 

 

RENDIMENTOS PODEM SER TRIBUTADOS 

PELA REGRAS DA CATEGORIA F 

 

Tendo em conta os valores previsíveis de 

rendimentos e gastos fiscalmente aceites, 

deve fazer-se então a escolha do regime de 

tributação mais favorável para o ano de 

2017: regime simplificado ou contabilidade 

organizada. E, em 2018, aquando da entrega 

da declaração de IRS, os titulares de 

rendimentos de alojamento local terão ainda 

a possibilidade de optar pela tributação de 

acordo com as regras estabelecidas para a 

categoria F. 

 

Para calcular o rendimento coletável de 

acordo com estas regras, aos valores 

faturados subtraem-se todos os gastos 

efetivamente suportados e pagos para obter 

ou garantir tais rendimentos, com exceção 

dos gastos de natureza financeira, dos 

relativos a depreciações e dos relativos a 

mobiliário, eletrodomésticos e artigos de 

conforto ou decoração, bem como do 

adicional ao imposto municipal sobre 

imóveis. Se o valor assim obtido for inferior 

ao calculado pelas regras do regime 

escolhido no início do ano, então esta opção 

deve ser considerada na modelo 3 de IRS, 

pois permitira poupança de imposto. 

 

Mas há outro fator importante a considerar: 

os rendimentos obtido pelas regras da 

categoria B são de englobamento obrigatório 

e sujeitos às taxas progressivas de IRS que 

vão dos 14,5% aos 48% e os rendimentos 

tributados pelas regras da categoria F ficam 

sujeitos a uma taxa especial de 28%. 

Supondo um rendimento de 20 mil euros 

determinado pelo regime simplificado (ou 

pela contabilidade organizada) sujeito à taxa 

de 45% e que, pelas regras da categoria F, o 

mesmo contribuinte terá 25 mil euros 

tributáveis, a opção por esta categoria será 

mais favorável pois, pela aplicação da taxa 

de 28%, terá uma poupança de dois mil 

euros de IRS.  

 

A opção pelas regras da categoria F pode ser 

feita ano a ano e tem apenas implicações na 

liquidação de IRS. Durante todo o ano, o 

titular de rendimentos de alojamento local 

continua obrigado às regras da categoria B e 

do código do IVA, como sejam a emissão de 

fatura a todos os clientes, a liquidação de IVA 

à taxa de 6% e a comunicação das faturas, ou 

do ficheiro SAFT, no portal das finanças até 

ao dia 20 do mês seguinte. E não terá 

qualquer obrigação de elaboração e 

comunicação de contratos de arrendamento 

nem de emissão de recibos de renda.      

 

A transferência para o património particular 

dos empresários de quaisquer bens afetos ao 

ativo da atividade empresaria desenvolvida 

no âmbito da categoria B obriga ao cálculo 

da eventual mais-valia (como de se uma 

venda se tratasse) sendo esta também 

tributada no âmbito da mesma categoria. 

Visando evitar a determinação destes 

resultados no contexto da opção que 
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acabámos de explicar, previu-se que a 

afetação de bem imóvel habitacional à 

obtenção de rendimentos da categoria F não 

configura uma transferência para o 

património particular do empresário. 

 

Esta disposição acaba por ter uma 

abrangência mais ampla, pois quem opte por 

afetar à categoria B imóveis habitacionais 

arrendados, para tributar os rendimentos 

prediais nesta categoria em detrimento de 

os enquadrar na categoria F (conforme 

opção introduzida em 2015 no código do 

IRS), deixa de calcular e de tributar as mais-

valias obtidas no momento da afetação e no 

momento da posterior transferência para o 

património particular, desde que os imóveis 

“voltem” à categoria F. Contudo, as afetações 

de imóveis à categoria B devem continuar a 

ser declaradas nos anexos B ou C da 

declaração de IRS. E as regras de 

determinação e tributação das mais-valias 

não sofreram alterações relativamente a 

outros imóveis e a imóveis habitacionais 

fora da condição referida.   

 

TRIBUTAÇÃO EM SEDE DE IRC 

 

As pessoas coletivas que obtenham 

rendimentos de alojamento local tributados 

pelas regas do regime simplificado verão o 

encargo de imposto aumentar ainda mais, 

pois o coeficiente para determinação do 

valor coletável passou de 0,04 para 0,35. 

 

As sociedades só podem optar pelo regime 

simplificado se tiverem rendimentos anuais 

inferiores a 200 mil euros e cumprirem um 

conjunto adicional de requisitos previstos no 

código do IRC. Para os titulares de 

rendimentos de alojamento local 

enquadrados neste regime será de ponderar 

a renúncia ao mesmo, para tributação pelas 

regas do regime geral (rendimentos menos 

gastos fiscalmente aceites), se se verificar 

que desta forma o rendimento sujeito a IRC 

passa a ser menor. A renúncia pode ser feita 

até ao final do mês de fevereiro. 

 

Face ao substancial agravamento da 

tributação destes rendimentos em sede de 

IRC, e à nova possibilidade de tributação 

criada em IRS, aconselhamos a ponderar se é 

vantajoso continuar a explorar os 

estabelecimentos de alojamento local 

através de uma sociedade ou se será 

preferível alterar para rendimentos da 

categoria B. Particularmente nas situações 

em que os imóveis não pertencem às 

sociedades e esta alteração não implica 

encargos inerentes à alienação dos mesmos.  

 

Na linha do que vem sendo reforçado nos 

últimos anos, estas são mais alguma 

alterações fiscais que implicam ponderação 

para escolha do regime de tributação mais 

favorável, o que vem reforçar o papel do 

contabilista certificado no apoio aos 

contribuintes para que tomem a melhor 

opção. 

 

 

 

 

 
 



 

 

Pág. 14 

 

O TRIBUTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A NCRF 26 vem adotar a Recomendação da 

Comissão Europeia de 30 de maio de 2001 

respeitante ao reconhecimento, mensuração 

e divulgação de matérias ambientais nas 

contas anuais e no relatório de gestão das 

sociedades, publicada no Jornal Oficial das 

Comunidades Europeias de 13 de junho de 

2001. Sempre que na presente norma 

existam remissões para as normas 

internacionais de contabilidade, entende-se 

que estas referem-se às adotadas pela União 

Europeia através dos regulamentos 

publicados na sequência do Regulamento 

(CE) n.º 1606/2002, do Parlamento Europeu 

e do Conselho, de 19 de julho e, em 

conformidade com o texto original de 

regulamento (CE) nº 1126/2008 da 

Comissão, de 3 de novembro.  

 

O seu objetivo é o de enumerar os” … 

critérios para o reconhecimento, 

mensuração e divulgação relativos aos 

dispêndios de carácter ambiental, aos 

passivos e riscos ambientais e aos ativos 

com eles relacionados resultantes de 

transações e acontecimentos que afetem, ou 

sejam suscetíveis de afetar, a posição 

financeira e os resultados da entidade 

relatada.”.  

 

Assim como, “… identifica também o tipo de 

informação ambiental que é apropriado 

divulgar, relativamente à atitude da entidade 

face às matérias ambientais e ao  

 

comportamento ambiental da entidade, na 

medida em que possam ter consequências 

para a sua posição financeira.”  

 

Mas para além da NCRF 26, outras normas 

fazem referência a questões ambientais:  

 

 NCRF 1 – Estrutura e Conteúdo das 

Demostrações Financeiras - Refere a 

necessidade de divulgar no anexo 

informações de carácter ambiental;  

 NCRF 3 – Adoção pela primeira vez 

das Normas Contabilísticas e de 

Relato Financeiro - Refere a 

possibilidade das provisões para 

matérias ambientais poderem ter de 

ser mensurados segundo critérios 

diferentes;  

 NCRF 7 – Ativos Fixos Tangíveis - 

Refere a possibilidade de um ativo 

fixo tangível ser adquirido por razões 

de segurança ou ambiente;  

 NCRF 19 – Contratos de Construção - 

Refere que os contratos de 

construção incluem contratos para a 

destruição ou restauração de ativos e 

a restauração do ambiente após a 

demolição de ativos;  

 NCRF 21 – Provisões, Passivos 

Contingentes e ativos Contingentes - 

MATÉRIAS AMBIENTAIS – NORMATIVO 
CONTABILÍSTICO 

 
Marina Garcia Bonito * 
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Faz várias referências ao meio 

ambiente.  

 

A nível internacional, as IAS, conhecidas 

desde 2001 como IFRS, são um conjunto de 

pronunciamentos de contabilidade 

internacionais publicados e revisados pelo 

IASB. Nessas normas existem algumas 

referências sobre matérias ambientais.  

Eugénio (2011:14), enumera-as:  

 

 NIC 1:” Apresentação de 

Demostrações Financeiras” – 

referência à apresentação do 

relatório ambiental;  

 

 NIC 16: “Ativos Fixos Tangíveis” – o 

ativo fixo tangível pode ser adquirido 

por razões de segurança ou ambiente;  

 

 NIC 36: “Imparidades de Ativos” – 

perdas de valor que se verifiquem por 

questões ambientais;  

 

 NIC 37: “Provisões, Passivos 

Contingentes e Ativos Contingentes” – 

inclui várias alusões ao meio 

ambiente. No apêndice C – provisão 

para custos ambientais, a finalidade é 

ilustrar a aplicação das normas 

ajudando a clarificar o seu sentido;  

 NIC 38: “Ativos Intangíveis” – 

Tratamento contabilístico dos ativos 

intangíveis: a empresa pode deter 

alguns ativos relacionados com 

questões ambientais.  

 

 

 

 

Referências:  

Eugénio, T. (2011). Contabilidade 

Ambiental: Lisboa: Verlag Dashofer 
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As relações que, hoje em dia, existem 

estabelecem-se das mais variadas formas, 

sejam elas de âmbito pessoal, social, 

comercial, institucional, jurídicas entre 

outras.  

 

Numa visão mais técnica está subjacente 

uma relação jurídica que não é mais do que 

a atribuição de direitos e deveres às partes 

que fazem parte dessa relação jurídica. 

 

Em termos genéricos uma relação jurídica 

compreende os sujeitos, o objeto, o facto 

jurídico, a garantia e é com base neste 

conceito que se compreendem também os 

direitos e os deveres da administração 

tributária e dos particulares, definidos no, 

nº 2 do artigo 1º da Lei Geral Tributária 

(LGT) como as relações jurídico-

tributárias. 

 

Os sujeitos na relação jurídica tributária 

podem ser ativos ou passivos. Como 

sujeito ativo aparece-nos a administração 

tributária, a quem é dado o direito de 

exigir o cumprimento das obrigações 

tributárias, embora este direito possa 

também ser alargado a outros sujeitos não 

estatais que sejam mencionados pela 

administração tributária. 

 

Quanto aos sujeitos passivos são todas as 

pessoas singulares e coletivas, o 

património, ou a organização de facto ou 

de direito que, nos termos da lei, está 

vinculado ao cumprimento da prestação 

tributária, seja como contribuinte direto, 

substituto ou responsáveis solidários e 

subsidiários, de acordo com o nº 3 do 

artigo 18º da LGT, cuja determinação 

destes baseia-se nas normas de incidência 

subjetiva dos impostos.  

 

A relação jurídica tributária admite 

também os representantes e os gestores de 

negócios. 

 

Da relação jurídica tributária (Titulo II da 

LGT) existem conceitos fundamentais da 

relação jurídica que são fundamentais e 

deverão ser do conhecimento geral na 

medida em que os aplicamos, muitas vezes, 

sem a noção do seu real significado e quais 

as responsabilidades inerentes. 

 

O artº. 15º da LGT define o conceito da 

personalidade tributária, que consiste na 

suscetibilidade de ser sujeito de relações 

jurídicas tributárias, e no seu artº. 16º é 

referido mais um conceito fundamental o 

da capacidade tributária e nos termos do 

nº 2 tem capacidade tributária quem tem 

personalidade tributária, salvo disposição 

em contrário. 

 

A RESPONSABILIDADE NA RELAÇÃO JURÍDICA 
TRIBUTÁRIA 

 
António Xavier * 
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No âmbito da atuação dos sujeitos 

passivos, a substituição tributária é uma 

das formas recorrentes na relação jurídica 

tributária, que consiste na exigência da 

prestação tributária a uma pessoa 

diferente do contribuinte, o denominado 

substituto tributário e neste caso concreto 

estamos a falar da figura conhecida de 

todos, a retenção na fonte, ou seja, o 

substituto tributário quando paga 

rendimentos deduz o valor do imposto 

entregando-o posteriormente à 

Autoridade Tributária. 

 

Como em qualquer relação, a 

responsabilidade pelo cumprimento das 

obrigações dos intervenientes está sempre 

presente, e na relação jurídica tributária 

para além da responsabilidade dos sujeitos 

passivos originários, a responsabilidade 

tributária pode abranger outras pessoas, a 

título de responsabilidade solidária ou 

subsidiária, gozando dos mesmos direitos 

e das garantias de segurança e proteção 

jurídica que o devedor original. 

 

A responsabilidade solidária, significa que 

a administração tributária pode exigir o 

pagamento integral a um dos devedores 

solidários, podendo este exercer junto dos 

outros o direito de regresso. 

 

A responsabilidade subsidiária surge 

quando ao devedor principal, se segue 

numa segunda linha um segundo devedor 

a quem se pode exigir o cumprimento 

depois de se exigir ao primeiro.  

 

De acordo com o estipulado no nº 4 do 

artº. 22 da LGT, a responsabilidade 

tributária por dividas de outrem é, em 

principio, subsidiária, salvo quando haja 

disposição em contrário. 

 

De acordo com o artº. 23, a 

responsabilidade subsidiária realiza-se 

com a reversão, contra o devedor 

subsidiário, relativamente ao processo de 

execução fiscal movido contra o devedor 

principal e os devedores solidários que 

possam existir. A reversão só pode 

acontecer quando se consiga demonstrar 

que existe insuficiência de bens 

penhoráveis tanto do devedor principal 

como dos devedores solidários.  

 

No entanto, ao devedor subsidiário é 

permitido o gozo do beneficio da excussão, 

ou seja, pode recusar o cumprimento da 

divida tributária, enquanto não tiverem 

sido executados todos os bens dos 

devedores, principal e solidários ou ainda 

se o devedor subsidiário conseguir provar 

que o crédito não foi satisfeito por culpa da 

administração tributária. 

 

Existem normas para se proceder à 

reversão para o responsável subsidiário, 

tais como: 

 

a. Estabelece-se o princípio da audição 

prévia devendo esta ser 

devidamente fundamentada; 

 

b. A aplicação das normas que 

regulamentam a responsabilidade 

subsidiária, vigoram no momento 

do nascimento da divida: 

 

Por último, convém referir que a 

responsabilidade solidária e subsidiária 

surgem de forma articulada, como é o caso 
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dos administradores, diretores e gerentes, 

de direito ou de facto, das pessoas 

coletivas ou de entidades equiparadas 

fiscalmente, que respondem 

subsidiariamente em relação às entidades 

e solidariamente entre si, conforme 

disposto no artº. 24º da LGT. 

 

Nos casos da substituição tributária, o 

substituto tributário é responsável pelas 

importâncias retidas e não entregues, não 

cabendo a culpa ao substituído, tendo em 

consideração o seguinte: 

 

a. Tratando-se de retenções a título de 

pagamento por conta, o substituído 

é o responsável originário e o 

substituto o responsável subsidiário 

sendo também responsável pelos 

juros compensatórios; 

 

b. Tratando-se de retenção a título 

definitivo, o responsável originário 

é o substituto e o substituído é 

responsável subsidiário pelo 

pagamento do imposto que deveria 

ter sido retido e não o foi. 

 

 

 No nosso dia-a-dia estamos perante 

muitos dos atos aqui referidos, como 

sócios, gerentes, titulares de rendimentos 

e como devedores de rendimentos, nem 

sempre com a devida noção das 

responsabilidades inerentes. 

 

 

 
 

Deixo os links da Lei Geral Tributária para 

aprofundamento e do Grupo O Tributo para 

debate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/lgt/
https://www.facebook.com/groups/otributo/
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O CONTRATO DE ARRENDAMENTO COMO ALTERAÇÃO 
DE PARADIGMA 

Pedro Figueiredo* 
 

 
O contrato de arrendamento define-se como 

uma das modalidades do contrato de 

locação, consagrado no artigo 1022º e 

seguintes do código civil. 

 

Em Portugal, no ano de 2012, o legislador 

introduziu um conjunto de significativas 

alterações à Lei n.º 6/2006, de 27 de 

fevereiro, traduzindo-se na entrada em vigor 

da Lei n.º 31/2012, de 14 de agosto, 

ulteriormente alterada pela redacção 

imposta pela Lei n.º 79/2014, de 19 de 

dezembro, reiterando novas e importantes 

modificações às normas ínsitas na lei 

primitiva. 

 

Não só assente na crise internacional, da 

qual Portugal não escapou, assolando 

internamente alguns sectores de actividade 

empresarial, do qual destacamos o mercado 

da construção e do imobiliário, gerando 

assim uma crescente procura ao 

arrendamento, como consequência das 

aludidas circunstâncias, sendo 

determinante, que a reforma do 

arrendamento urbano se devesse assumir 

como um objectivo prioritário no domínio da 

habitação. Concomitantemente assistimos a 

uma crescente restrição ao acesso e 

concessão de crédito, por parte das 

instituições financeiras nacionais e 

internacionais, afectando a aquisição de 

habitação própria, traduzindo-se no coarctar 

de um dos pilares culturais dos portugueses, 

o cumprimento da tradição pela opção de 

aquisição de habitação própria, em 

detrimento do arrendamento. 

 

Nesta linha orientadora, o legislador 

entendeu dinamizar o sector do 

arrendamento, alterando substancialmente, 

não só de índole legislativa, mas também de 

modo cultural, mudando mentalidades e 

formas de agir. 

 

Ora, neste sentido, a introdução das aludidas 

alterações, conferiu aos senhorios a 

faculdade de promoverem a transição dos 

contratos de arrendamento vigentes, na sua 

esmagadora maioria anteriores a 1995, para 

o Novo Regime de Arrendamento Urbano - 

NRAU. 

 

Em traços gerais, esta transição dá-se por 

iniciativa do senhorio, através da 

comunicação por escrito ao inquilino, 

visando a prossecução da sua vontade, 

podendo este pronunciar-se sobre a 

proposta apresentada, invocando, 

inclusivamente, um conjunto de 

fundamentos, devida e expressamente 

comprovados, permitindo-lhe, 

simultaneamente, contrapropor a proposta 

do senhorio. 

 

Face ao exposto, não obstante, tão 

significativas modificações preceituais, na 

forma de comunicação entre os contraentes, 
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estamos perante um procedimento que visa 

essencial e fundamentalmente, o acordo das 

partes e subsequentemente o necessário e 

imperativo cumprimento contratual. 

 

Com esta alteração legal, pretendeu o 

legislador iniciar um novo paradigma no que 

concerne à relação contratual atinente ao 

arrendamento, com acentuado enfoque na 

relação entre senhorio e inquilino, 

reforçando a defesa deste com a introdução 

de outros meios complementares, 

consagrados na Lei n.º 79/2014, de 19 de 

dezembro. 

 

Como corolário de toda esta mudança, foram 

criadas melhores condições, quer 

contratuais, quer de justiça social, visando os 

ajustamentos necessários à realidade actual, 

atribuindo e distribuindo um conjunto 

alargado e abrangente de obrigações e 

direitos, tendencionalmente mais justos e 

equitativos. 

 

Concluindo, podemos assegurar que a opção 

pelo arrendamento assume elevada 

preponderância, invertendo, em certa 

medida, a tendência/tradição na aquisição 

de habitação própria, subjacente às 

transformações introduzidas, que de certo 

modo ou no seu todo, estimularam essa 

procura, criando e dinamizando o sector, 

para o qual contribuiu uma melhoria da 

oferta. 

 

Contudo, e não de somenos importância, 

foram criadas condições para os mais 

necessitados, equilibrando, deste modo, a 

relação entre preço praticado e condições 

físicas apresentadas nos imóveis 

arrendados, bem como a introdução real e 

eficaz de apoios estatais, no âmbito do 

Estado Social, capazes de auxiliar os mais 

necessitados, criando inclusivamente a 

possibilidade do surgimento da figura do 

contrato de arrendamento de natureza 

vinculante. 
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RENDIMENTO BÁSICO GARANTIDO 
Duarte Moreira * 

 
 

Através do estudo do impacto dos impostos 

e das transferências para as famílias na 

redução da desigualdade social, Edwin Goni, 

J. Humberto Lopez e Luis Servén chegaram à 

conclusão que as transferências apresentam 

um impacto maior do que a progressividade 

dos impostos. 

Para estes autores a progressividade nos 

impostos sobre o rendimento de trabalho 

tem vindo a aumentar, ao mesmo tempo que 

a progressividade nos impostos sobre o 

capital tem vindo a diminuir, donde se 

regista uma redução da progressividade do 

valor agregado entre trabalho e capital. Ou 

seja, o factor que mais contribui para o 

aumento das desigualdades socias é a 

distribuição dos ganhos de capital. 

Segundo Andrew Leigh, os impostos que 

recaem sobre as classes de rendimento mais 

elevado não resultam num aumento no 

rendimento bruto das classes mais 

desfavorecidas. E acrescenta, “não se afigura 

possível concluir que os Estados com 

políticas mais redistributivas conheçam uma 

desaceleração do crescimento económico”.1 

Para variar, há um país no norte da Europa 

que está à frente nesta questão. 

Desde 1 de Janeiro de 2017 que a Finlândia 

se tornou o primeiro país europeu a 

implementar um plano em que cidadãos 

desempregados recebem um rendimento  

 

                                         
1
 Sousa, A. Rebelo e Quintino, A. Manuel “Do impacto 

das políticas fiscais redistributivas na desigualdade” 
Lusíada Economia & Empresa. Lisboa, nº 21/2016 

 

básico mensal. Criado pela agência 

finlandesa para os assuntos sociais, este 

plano funcionará como um piloto em que 

2000 desempregados, seleccionados 

aleatoriamente, receberão 560€ 

mensalmente ao invés de receberem o 

habitual montante da segurança social. 

Este rendimento será transferido 

mensalmente quer a pessoa encontre 

trabalho ou até, se pura e simplesmente, 

desistir de o procurar. Este plano tem um 

prazo de dois anos e tem como objetivo 

combater os níveis elevados de desemprego 

(8,8% em Dezembro de 2016, sendo que a 

média da UE a 28 é de 8,3%2) 

Tal como a maioria dos países europeus, a 

Finlândia tem um sistema de segurança 

social complexo, que pode levar a que um 

indivíduo recuse uma proposta de trabalho. 

Isto, claro está, com base no raciocínio de: 

“mais vale rejeitar esta oferta que é pequena 

para continuar a receber os apoios da 

segurança social”. Ou seja, o medo de perder 

benefícios “certos” por salários “incertos”. 

Relativamente às vantagens deste tipo de 

rendimento podemos falar que é um sistema 

que torna a segurança social mais simples, e 

como tal leva a uma redução da burocracia, 

que por sua vez resulta num sistema mais 

eficiente e justo que pode acabar com a 

pobreza extrema. Resolve o problema das 

pessoas que abdicam da sua carreira 

profissional para tomar conta de outros sem 

serem remuneradas. E, oferece uma “rede de 

segurança” que pode tornar as pessoas mais 

                                         
2 Dados Eurostat 
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empreendedoras e com menos receio do 

risco. 

Sem esquecer a vantagem que é erradicar as 

fraudes ligadas à procura de benefícios que 

custam imenso dinheiro à Segurança Social. 

Críticos do Rendimento Básico Garantido, 

têm chamado à atenção para possíveis 

desvantagens, como o facto que a “preguiça” 

pode ser recompensada. Ou, que este tipo de 

rendimento pode trazer ao país mais 

imigração. 

A verdade é que o rendimento mensal médio 

na Finlândia são 3500€, e por conseguinte, o 

rendimento associado ao plano finlandês é 

de apenas 16% do rendimento médio 

mensal. Logo, a pergunta que deve ser feita 

é: “será este rendimento suficiente para 

viver na Finlândia e conseguir procurar 

emprego?” Se a resposta for negativa, não se 

compreende como é um argumento indicado 

como factor associado à imigração.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         
3 World Economic Forum. “Finland is trialling basic 
income. Here’s how it will work” 
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CONTABILIZAÇÃO DE EVENTUAL COMPENSAÇÃO EM SEDE DE CELEBRAÇÃO DE 

PACTO DE NÃO CONCORRÊNCIA 

Sou contabilista certificada de uma empresa 

que acaba de celebrar um pacto de não 

concorrência com um novo colaborador que 

possui capacidades (soft skills) especiais 

adquiridas nos Estados Unidos. 

O referido pacto – que o nosso advogado 

patrocinou e que sabemos ser legal - consiste 

numa compensação monetária a pagar pela 

empresa ao trabalhador durante 18 meses, 

caso ocorra a saída do mesmo dos quadros da 

organização, sob a condição de, durante esse 

período, ficar impossibilitado de trabalhar 

numa empresa concorrente. 

A questão que desejo colocar tem a ver com a 

forma de contabilização em função do 

momento: esta despesa deverá ser 

contabilizada quando o colaborador se vá 

embora ou deveremos já contabilizar esse 

acréscimo uma vez que é garantido que se terá 

que pagar esse valor, mais dia, menos dia? 

 

 

Esta secção d’O TRIBUTO responde a questões colocadas pelos assinantes e leitores via telefone, redes 

sociais, e-mail, ou mesmo pessoalmente, reservando-se a Direção o direito de seleção das perguntas que 

chegarem à nossa redação em função de critérios editoriais e de oportunidade dos temas a tratar 

 

CONSULTÓRIO TÉCNICO 

 

De acordo com a NCRF 21 Provisões, passivos 
contingentes e activos contingentes, temos: 

(…) 

Âmbito (parágrafos 2 a 7) 

2 - Esta Norma deve ser aplicada por todas as 
entidades na contabilização de provisões, 
passivos contingentes e activos contingentes, 
excepto: 

(a) Os que resultam de contratos executórios, 
excepto quando o contrato seja oneroso; 

(…) 

8 – (…) Contrato executório: é um contrato 
segundo o qual nenhuma das partes tenha 
cumprido qualquer das suas obrigações ou ambas 
as partes apenas tenham parcialmente cumprido 
as suas obrigações em igual extensão. 

Em sede do SNC, as provisões constituem 
obrigações presentes de acontecimentos 
passados, associados a exfluxo provável de 
mensuração fiável. Por outro lado, os passivos 
contingentes constituem obrigações possíveis de 
acontecimentos passados, associados a exfluxo 
não provável e/ou de mensuração impossível. 

Quadro em que se entende dever o valor 
indemnizatório ser constituído em provisão, 
fazendo-se uso das subcontas apropriadas das 
contas 28 e 29 do SNC e, no futuro, a subconta 
apropriada da conta 678 (exclui-se a conta 676 
dado o contrato não ser oneroso mas sim 
executório). 

 

Factos condicionantes: 

 Não existe a certeza de que o 
trabalhador sairá da empresa e, saindo, 
que as condições negociais não 
poderão alterar-se; 

 Mas existe, neste momento, uma forte 
probabilidade – quase certeza – de que 
haverá lugar a um gasto 
compensatório. 
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Dia 10 

 

IVA: Envio da declaração mensal referente 

ao mês de janeiro 2017 e anexos. 

IRS/IRC: Declaração de rendimentos pagos e 

de retenções, deduções, contribuições 

sociais e de saúde e quotizações, referentes a 

fevereiro 2017 (trabalho dependente). 

SEGURANÇA SOCIAL: Entrega das 

Declarações de Remunerações referentes a 

de fevereiro 2017 por transmissão 

eletrónica de dados.  

Banco de Portugal: Disponibilização COL na 

Aplicação de Recolha, mês de fevereiro. 

  

 

Dia 15 

Declaração Intrastat: Envio da informação 

referente ao mês de fevereiro. 

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 deles isentos, 
efetuados no mês antecedente, 
contendo, relativamente a cada um 
desses atos, o número, data e 
importância dos documentos de 
cobrança ou os motivos da isenção, 
nomes dos contratantes, artigos 
matriciais e respetivas freguesias, ou 
menção dos prédios omissos; 

b. Cópia das procurações que confiram 
poderes de alienação de bens imóveis 
em que por renúncia ao direito de 
revogação ou cláusula de natureza 
semelhante o representado deixe de 
poder revogar a procuração, bem 
como dos respetivos 
substabelecimentos, referentes ao 
mês anterior; 

c. Cópia das escrituras ou documentos 
particulares autenticados de divisões 
de coisa comum e de partilhas de que 
façam parte bens imóveis. 

  

Dia 16 

RELATÓRIO ÚNICO: A entrega do Relatório 

Único, para dados referentes a 2016, vai 

decorrer entre 16 de Março a 15 de Abril de 

2017, de acordo com o previsto na Portaria 

n.º 55/2010 de 21 de Janeiro. 

 

 

PORTUGAL – CALENDÁRIO FISCAL – FEVEREIRO DE 2017  
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Deve ser entregue, através do endereço - 

www.gee.min-economia.pt 

  

 

Dia 20 

Banco de Portugal: Prazo de reporte COPE ‐ 

EMPRESAS – fevereiro 2017. 

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 fevereiro, 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 (fevereiro 2017) 

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 

(fevereiro 2017), para efeitos de Imposto do 

Selo. 

SEGURANÇA SOCIAL: Entrega, entre os dias 

10 e 20, das contribuições relativas às 

remunerações do mês anterior (fevereiro 

2017). 

IRC: Entrega das importâncias retidas, no 

mês anterior (fevereiro 2017), para efeitos 

de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas 

Coletivas (IRC). 

IRS: Entrega das importâncias retidas, no 

mês anterior (fevereiro 2017), 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 fevereiro 2017, 

entre os dias 11 e 20.  

IVA: Comunicação dos elementos das faturas 

referentes a fevereiro 2017. 

  

Dia 31 

SOCIEDADES COMERCIAIS: Deve estar 

concluída a apreciação do relatório de 

gestão, contas do exercício e demais 

documentos de prestação de contas das 

sociedades comerciais, referentes ao 

exercício de 2016. (CSC, art. 65.º). 

IRS/IRC: Entrega da Declaração Modelo 30 – 

Declaração de rendimentos pagos ou 

colocados à disposição de sujeitos passivos 

não residentes relativos a janeiro de 2017. 

IRC: RETGS Entrega (por transmissão 

eletrónica de dados) da declaração de opção 

ou da declaração de alterações / renúncia / 

cessação relativa ao regime especial de 

tributação de grupos de sociedades. Ou para 

comunicação de inclusão ou de saída de 

sociedades do perímetro (exceto, neste 

último caso, se a alteração ocorreu por 

cessação de atividade) ou ainda de renúncia 

ou cessação de aplicação do regime, nos 

casos em que o período de tributação 

coincida com o ano civil. 

IRC: Entrega da Declaração de alterações, 

por transmissão eletrónica de dados, pela 
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sociedade dominante para optar pelo regime 

previsto no n.º 5 do artigo 67.º do CIRC, 

relativamente aos gastos de financiamento 

líquidos do grupo. 

IRC: Entrega da Declaração de alterações, 

por transmissão eletrónica de dados, para a 

opção (ou renúncia) pela não concorrência 

para a determinação do lucro tributável dos 

lucros e prejuízos imputáveis a 

estabelecimento estável situado fora do 

território português, caso o período de 

tributação coincida com o ano civil. 

IRC: Pagamento Especial por Conta - Os 

sujeitos passivos de IRC que exerçam a título 

Pagamento da totalidade ou da 1.ª prestação 

do pagamento especial por conta de Imposto 

sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas 

(IRC) de entidades residentes que exercem, 

a título principal, atividade de natureza 

comercial, industrial ou agrícola e não 

residentes com estabelecimento estável, com 

período de tributação coincidente com o ano 

civil. 

  

IRS: Entrega da Declaração Modelo 13 - As 

Instituições de Crédito e Sociedades 

Financeiras devem comunicar à AT, 

relativamente a cada sujeito passivo, através 

da declaração modelo 13 (por transmissão 

eletrónica de dados) as operações efetuadas 

com a sua intervenção, relativamente a 

valores mobiliários e warrants autónomos, 

bem como os resultados apurados nas 

operações efetuadas com a sua intervenção 

relativamente a instrumentos financeiros 

derivados. 

IRS: Declaração de Alterações - Entrega da 

declaração de alterações pelos sujeitos 

passivos de IRS que pretendam alterar o 

regime de determinação do rendimento e 

que reúnam os pressupostos para exercer 

essa opção, (Regime Simplificado ou 

Contabilidade). 

IVA: Entrega da Declaração Modelo 1074, em 

triplicado, donde constarão as aquisições 

efetuadas durante o ano anterior pelos 

retalhistas sujeitos ao regime de tributação 

previsto no art. 60.º do CIVA. 

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 

março.  

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. 

IMI: Entrega pelo cabeça de casal da herança 

indivisa da declaração identificando todos os 

herdeiros e as suas quotas, caso pretenda 

afastar a equiparação da herança a pessoa 

coletiva, para efeitos do Adicional ao 

Imposto Municipal sobre Imóveis (AIMI), 

conforme previsto no artigo 135.º-E do 

Código do IMI. 
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Imposto Industrial:  

 

Grupo A - Até o dia 31, pagamento 

provisório relativo à 2ª Prestação. Grupo C - 

Até o dia 31, pagamento provisório relativo 

à 2ª Prestação.  

 

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

 

 

 

 

 

 

• 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 último dia do mês - Pagamento do 

Imposto sobre Veículos – nº 1 art° 8 do 

Regulamento do ISV aprovado pelo Decreto 

nº 19/02, de 23 de Julho;  

• Até ao último dia do mês – Entrega da 

declaração anual de rendimentos do 

exercício anterior pelos sujeitos passivos a) 

nº 1 art° 13 do Regulamento do CIRPS 

aprovado pelo Decreto nº 8/2008, de 16 de 

Abril Modelo 10 e Anexos (para os que 

apenas tenham rendimentos da 1ª 

Categoria);  

• Até ao último dia do mês – Entrega da 

declaração de comunicação de retenções na 

fonte – c) nº 1 do art° 44 do Regulamento do 

CIRPS aprovado pelo Decreto nº 8/2008, de 

16 de Abril – Modelo 20H;  

• Até ao último dia do mês – Entrega da 

declaração de comunicação de retenções na 

ANGOLA – CALENDÁRIO FISCAL – MARÇO DE 2017  

 

 

 

MOÇAMBIQUE – CALENDÁRIO FISCAL – FEVEREIRO DE 2017  
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fonte a não residentes – nº 6 do art. 44 do 

Regulamento do CIRPS aprovado pelo 

Decreto nº 8/2008, de 16 de Abril – Modelo 

20I;  

• Durante o mês e até 30 de Abril – 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 (para os que 

tenham rendimentos das outras Categorias);  

• 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;  

 

 

 

 

 

Dia 15 

Regime de Contabilidade Organizada: 

INPS – 23%: 

Entrega e Liquidação da folha de ordenados 

e salários (FOS) relativo ao mês anterior. 

SOAT - Consoante classe de risco: 

Entrega e Liquidação da folha do Seguros 

Obrigatório de Acidentes de Trabalho. A 

modalidade de pagamento poderá ser 

mensal, trimestral ou semestral. 

IRPS - Consoante Escalões e Tipo de 

Rendimento das Diferentes Categorias: 

Entrega e Liquidação da Declaração 

Periódica de Rendimentos (DPR) e 

respetivos anexos relativo a retenção na  

• 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;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

fonte sobre os Rendimentos da Categoria A, 

B, C, D e E quando pago ou posto a 

disposição do titular do rendimento. 

  

 

Dia 31 

IVA - 15%: 

Entrega do Mod106 e anexos, e liquidação 

do respetivo imposto apurado relativa as 

operações ativas e passivas do mês anterior. 

IRPC - Pagamento Fracionado (de 2016) – 

80%: 

Pagamento Fracionado com base na coleta 

relativa aos rendimentos do ano anterior ou 

do ano mais próximo que tenha apurado 

coleta. Os pagamentos constituirão imposto 

devido a final que serão dedutíveis á coleta, 

 

 

CABO VERDE  – CALENDÁRIO FISCAL – FEVEREIRO DE 2017  

 



 

 

Pág. 29 

 

O TRIBUTO 

até a respetiva concorrência, no período de 

tributação ou nos 4 períodos de tributação 

seguintes. O valor de cada pagamento 

fracionado não pode inferior a 50.000 CVE. 

  

Dia 15 

Regime de Transparência Fiscal: 

INPS – 23%: 

Entrega e Liquidação da folha de ordenados 

e salários (FOS) relativo ao mês anterior. 

SOAT - Consoante classe de risco: 

Entrega e Liquidação da folha do Seguros 

Obrigatório de Acidentes de Trabalho. A 

modalidade de pagamento poderá ser 

mensal, trimestral ou semestral. 

  

IRPS - Consoante Escalões e Tipo de 

Rendimento das Diferentes Categorias: 

Entrega e Liquidação da Declaração 

Periódica de Rendimentos (DPR) e 

respetivos anexos relativo a retenção na 

fonte sobre os Rendimentos da Categoria A, 

B, C, D e E quando pago ou posto a 

disposição do titular do rendimento. 

  

Dia 31 

IVA - 15%: 

Entrega do Mod106 e anexos, e liquidação 

do respetivo imposto apurado relativa as 

operações ativas e passivas do mês anterior. 

IRPC- Pagamento Fracionado (de 2016) – 

60%: 

Pagamento Fracionado com base no lucro 

tributável relativa aos rendimentos do ano 

anterior ou do ano mais próximo. Os 

pagamentos constituirão imposto devido a 

final que serão dedutíveis á coleta, na esfera 

dos sócios até a respetiva concorrência, no 

período de tributação ou nos 4 períodos de 

tributação seguintes. O valor de cada 

pagamento fracionado não pode inferior a 

20.000 CVE. 

  

Dia 15 

Pessoas Singulares Titulares de Rendimentos 

de Categoria B - Enquadrados no Regime de 

Contabilidade Organizada: 

INPS – 23%: 

Entrega e Liquidação da folha de ordenados 

e salários (FOS) relativo ao mês anterior. 

SOAT - Consoante classe de risco: 

Entrega e Liquidação da folha do Seguros 

Obrigatório de Acidentes de Trabalho. A 

modalidade de pagamento poderá ser 

mensal, trimestral ou semestral. 

IRPS - Consoante Escalões e Tipo de 

Rendimento das Diferentes Categorias: 

Entrega e Liquidação da Declaração 

Periódica de Rendimentos (DPR) e 

respetivos anexos relativo a retenção na 

fonte sobre os Rendimentos da Categoria A, 

B, C, D e E quando pago ou posto a 

disposição do titular do rendimento. 

 

 

 Dia 31 

IVA - 15%: 

Entrega do Mod106 e anexos, e liquidação 

do respetivo imposto apurado relativa as 

operações ativas e passivas do mês anterior. 

  

Regime Especial de Micro e Pequenas 

Empresas: 
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 Dia 15 

TEU – 4%: 

Mod 107 REMPE - Entrega e Liquidação da 

Declaração e respetivos anexos relativos as 

operações ativas e passivas do trimestre 

anterior. 

INPS – 23%: 

Entrega e Liquidação da folha de ordenados 

e salários (FOS) relativo ao mês anterior. 

SOAT - Consoante classe de risco: 

Entrega e Liquidação da folha do Seguros 

Obrigatório de Acidentes de Trabalho. A 

modalidade de pagamento poderá ser 

mensal, trimestral ou semestral. 

IRPS - Consoante Escalões e Tipo de 

Rendimento das Diferentes Categorias: 

Entrega e Liquidação da Declaração 

Periódica de Rendimentos (DPR) e 

respetivos anexos relativo a retenção na 

fonte sobre os Rendimentos da Categoria A, 

B, C, D e E quando pago ou posto a 

disposição do titular do rendimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Pág. 31 

 

O TRIBUTO 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

              
 

 

 

ESPAÇO PATROCINADOR 

 

Rua Gago Coutinho, nº 5  -  2675-510 ODIVELAS 
Telefone:  21 934 52 20 
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MUNICÍPIO DATA EVOCAÇÃO HISTÓRICO-RELIGIOSA 

TOMAR 1  de Março Construção do castelo de Tomar 

VILA NOVA DE PAIVA 2 de Março 
Transferência da sede do primitivo concelho de Fráguas para Barrelas, que 
se passa a designar Vila Nova de Paiva 

MANTEIGAS 4 de Março Atribuição do foral 

FERREIRA DO ALENTEJO 5 de Março Outorga do foral manuelino 

MONTEMOR-O-NOVO 8 de Março São João de Deus 

MONÇÃO 12 de Março Atribuição do foral 

PÓVOA DE LANHOSO, SANTARÉM, TORRE DE 

MONCORVO E VIZELA 
19 de Março São José 

 

 

 

 

 
 

 

 

 Gesconfer  Formatos 

 Vanguardexpert  Blog Fiscalidade 

 Oficina Fiscal  Saber Fazer/Fazer Saber 

 

 

 

 

 

 

 

 

LINKS ÚTEIS 

 

 

A FECHAR 

FERIADOS MUNICIPAIS – MARÇO DE 2017 

 

http://www.gesconfer.pt/
https://www.facebook.com/formatos.lda/?pnref=lhc
http://www.vanguardexpert.pt/
http://fiscalidade.blogs.sapo.pt/
https://www.facebook.com/oficinafiscal.CCS
https://www.facebook.com/paulomarques.saberfazer.fazersaber/?fref=ts
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SEG TER QUA QUI SEX SÁB DOM 

    1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 
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