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TEMA Diapositivos

Alterações ao IRS 3 a 41

Alterações ao IRC 42 a 60

Alterações ao EBF 61 a 63

Alterações ao CFI 64 a 66

Alterações ao IVA 67 a 159

Alterações ao Imposto do Selo 160 a 167

Alterações ao IMI 168 a 181

Alterações na Área da Justiça Tributária 182 a 190

Outros 191 a 206
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ALTERAÇÕES AO IRS 

ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELO 
ORÇAMENTO DO ESTADO PARA 2019
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Alargamento do prazo para entrega da declaração de IRS  
(artigo 60.º)

• Foi alargado em um mês o prazo de entrega do IRS, passando
este a decorrer entre 1 de abril e 30 de junho.
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Rendimentos obtidos por não residentes (artigo 71.º)

• Não estão sujeitos a retenção na fonte os rendimentos de trabalho
dependente e os rendimentos empresariais e profissionais
mensalmente pagos a não residentes, até ao valor mensal da
retribuição mínima mensal garantida (€ 600,00 em 2019 e € 635,00 em
2020), quando os mesmos resultem de trabalho ou serviços
prestados a uma única entidade.

• Para rendimentos que excedam esse limite é aplicada a taxa de
retenção na fonte de 25%.

• Isto significa que os não residentes que trabalhem ou prestem
serviços para uma única entidade, deixam de estar sujeitos a
retenção na fonte a taxa liberatória para rendimentos baixos (até ao
valor mensal da retribuição mínima mensal).
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Rendimentos obtidos por não residentes (artigo 71.º)

• Para o efeito, o titular dos rendimentos deve comunicar à entidade
devedora, através de declaração escrita, que não auferiu ou aufere o
mesmo tipo de rendimentos de outras entidades residentes em
território português ou de estabelecimentos estáveis de entidades
não residentes neste território.



APOTEC 4

Análise das principais alterações fiscais ocorridas em 2019                                                                  APOTEC 2020

APOTEC – Associação Portuguesa de Técnicos de Contabilidade 7

Retenção na fonte sobre o trabalho suplementar e as 
remunerações de anos anteriores (artigo 99.º-C)

• As horas extraordinárias pagas, bem como as remunerações de anos
anteriores, passaram a ter retenção na fonte autónoma (à
semelhança dos subsídios de férias e de natal).

• Os subsídios de férias e de natal respeitantes a anos anteriores são
objeto de retenção na fonte autónoma por cada ano a que
respeitam.

• Quando for paga remuneração relativa a trabalho suplementar, a
taxa de retenção a aplicar é a que corresponder aos restantes
rendimentos do trabalho dependente auferidos no mesmo mês em
que aquela é paga ou colocada a disposição.
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Retenção na fonte sobre o trabalho suplementar e as 
remunerações de anos anteriores (artigo 99.º-C)

• A taxa de retenção na fonte a aplicar às remunerações de anos
anteriores é determinada pelo valor obtido em resultado da divisão
pelo número de meses a que respeitam.
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Comunicação de rendimentos e retenções (artigo 119.º)

• A declaração modelo 10, que era entregue até ao final de janeiro do
ano seguinte, passou a poder ser entregue até ao dia 10 de
fevereiro.
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Regime fiscal aplicável a ex-residentes (artigo 12.º-A)

• São excluídos de tributação 50% dos rendimentos de trabalho
dependente e dos rendimentos empresariais e profissionais para
pessoas que se tornem residentes entre 2019 e 2020, desde que:

- Não tenham sido residentes nos últimos 3 anos;
- Tenham sido residentes em 2015 ou em anos anteriores;
- E tenham a sua situação tributária regularizada.

• Este regime é aplicável aos rendimentos auferidos pelo sujeito
passivo no ano em que se torna residente em Portugal e nos 4 anos
seguintes (5 anos).

• As taxas de retenção na fonte aplicáveis a estes rendimentos
(categorias A e B) são reduzidas para metade.

• Não podem beneficiar deste regime os sujeitos passivos que tenham
solicitado a sua inscrição como residentes não habituais.
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Regime fiscal aplicável a ex-residentes (artigo 12.º-A)

• O ofício-circulado n.º 20206, de 28.02.2019, entretanto, veio
esclarecer dúvidas quanto à aplicação deste regime.

• Segundo ele, a situação de o sujeito passivo voltar a ser fiscalmente
residente em território português deve ser aferida a 31 de
dezembro do ano em causa, sendo que o ano civil em que se verifica
a data do regresso e em que vem a ser considerado fiscalmente
residente, releva como 1.º ano para efeitos de usufruição do regime,
independentemente da data em que o sujeito passivo se tornou
fiscalmente residente em território português.
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Regime fiscal aplicável a ex-residentes (artigo 12.º-A)

• Este direito é adquirido no ano em que o sujeito passivo reúna
aqueles requisitos e nos quatro anos seguintes.

• Assim, se o ano de regresso a Portugal for 2019, este direito
observar-se-á em 2019 e nos 4 anos seguintes (até ao ano de 2023,
inclusive).

• No que concerne aos rendimentos do trabalho dependente, e nos
termos do artigo 99.º do CIRS, devem os sujeitos passivos invocar a
sua qualidade de ex-residentes regressados a território português e
abrangidos pelo regime do artigo 12.º-A do CIRS.
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Regime fiscal aplicável a ex-residentes (artigo 12.º-A)

• Para o efeito, devem apresentar uma declaração em conformidade à
entidade devedora dos rendimentos, por forma a que a entidade
fique habilitada a proceder à retenção na fonte do IRS apenas sobre
a parte do rendimento sujeita e à taxa que lhe corresponder na
respetiva Tabela de Retenção.

• No que respeita aos rendimentos empresariais e profissionais,
devem os sujeitos passivos invocar a sua qualidade de ex-residentes
regressados a território português e abrangidos pelo regime do
artigo 12.º-A do CIRS, mediante aposição no competente recibo de
quitação da menção “Retenção sobre 50%, nos termos do artigo
12.º-A do Código do IRS”.
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ALTERAÇÕES AO IRS 

REDUÇÃO DA TAXA DE IRS SOBRE OS 
RENDIMENTOS PREDIAIS
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Taxas especiais (artigo 72.º)

• A Lei n.º 3/2019, de 9 de janeiro, alterou o Código do IRS,
estabelecendo taxas reduzidas de tributação para os rendimentos
prediais resultantes de contratos de arrendamento de longo prazo,
com efeitos desde 01/01/2019.

• Aplica-se a novos contratos de arrendamento e respetivas
renovações contratuais, bem como às renovações dos contratos de
arrendamento verificadas a partir de 01/01/2019.

• Ver sobre esta matéria o Ofício-circulado n.º 20217, de 05/02/2020,
do Gabinete da Subdiretora-Geral do IR e das Relações
Internacionais.
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Taxas especiais (artigo 72.º)

• A redação dada pela Lei n.º 3/2019 suscitou muitas dúvidas, uma vez
que, apesar de parecer estar no seu espírito que as taxas de
tributação nela previstas apenas podiam ser aplicadas a contratos de
arrendamento para habitação, a sua redação podia induzir que tais
taxas reduzidas se aplicavam a qualquer tipo de contrato de
arrendamento.

• A Lei n.º 119/2019, de 18 de setembro, veio esclarecer as dúvidas,
referindo, de forma categórica, que as referidas taxas especiais
apenas de aplicam aos rendimentos decorrentes de contratos de
arrendamento para habitação permanente.
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Taxas especiais (artigo 72.º)

As taxas aplicáveis são as seguintes:

Duração do contrato Taxa aplicável

Contratos em geral Taxa de 28%

Contratos de arrendamento para
habitação permanente com duração
igual ou superior a 2 anos e inferior a
5 anos (n.º 2 do artigo 72.º)

Taxa de 26%
Nota: Por cada renovação com igual
duração é aplicada uma redução de 2
pontos percentuais até ao limite de
14 pontos percentuais

Contratos de arrendamento para
habitação permanente com duração
igual ou superior a 5 anos e inferior a
10 anos (n.º 3 do artigo 72.º)

Taxa de 23%
Nota: Por cada renovação com igual
duração é aplicada uma redução de 5
pontos percentuais até ao limite de
14 pontos percentuais
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Taxas especiais (artigo 72.º)

Duração do contrato Taxa aplicável

Contratos de arrendamento para
habitação permanente com duração
igual ou superior a 10 anos e inferior
a 20 anos (n.º 4 do artigo 72.º)

Taxa de 14%

Contratos de arrendamento para
habitação permanente com duração
igual ou superior a 20 anos (n.º 5 do
artigo 72.º)

Taxa de 10%

De harmonia com o Anexo F da modelo 3 a apresentar em 2020,
aprovado pela Portaria n.º 370/2019, de 14.10.2019, as taxas reduzidas
aplicam-se exclusivamente a contratos de arrendamento para
habitação permanente.
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Taxas especiais (artigo 72.º)

• E se os contratos cessarem os seus efeitos antes de decorridos os
prazos de duração dos mesmos ou das suas renovações, por motivo
imputável ao senhorio?

• De harmonia com o n.º 18 do artigo 72.º do CIRS, extingue-se o
direito às reduções de taxa previstas nos n.ºs 2 a 5, com efeitos
desde o início do contrato ou renovação.

• Por força disso, os titulares dos rendimentos devem, no ano da
cessação do contrato, proceder à declaração desse facto para efeitos
de regularização da diferença entre o montante do imposto que foi
pago em cada ano e aquele que deveria ter sido pago, acrescida de
juros compensatórios.

• Para este efeito, suspende-se o prazo de caducidade do direito à
liquidação.
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Taxas especiais (artigo 72.º)

• De conformidade com o artigo 5.º da Lei n.º 3/2019, de 9 de
janeiro:

- A presente lei produz efeitos a partir de 01/01/2019 e aplica-se a
novos contratos de arrendamento e respetivas renovações
contratuais, bem como às renovações dos contratos de
arrendamento verificadas a partir de 1 de janeiro.
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Taxas especiais (artigo 72.º)

• Além disso, nos termos da Portaria n.º 110/2019, de 12 de abril:

O direito à redução das taxas indicadas depende da verificação dos
respetivos pressupostos, devendo o titular dos rendimentos prediais
dos contratos em causa:

a) Observar a obrigação de comunicação do contrato de arrendamento
e suas alterações, mediante a declaração modelo 2, para efeitos de
imposto do selo;

b) Comunicar à AT a identificação do contrato de arrendamento em
causa, com data de início e respetiva duração, bem como comunicar
as renovações contratuais subsequentes e respetiva duração, no
Portal das Finanças, até 15 de fevereiro do ano seguinte;

c) Comunicar à AT a data de cessação dos contratos de arrendamento
abrangidos por este regime, bem como a indicação do respetivo
motivo da cessação, no Portal das Finanças, até 15 de fevereiro do
ano seguinte.
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Taxas especiais (artigo 72.º)

• Por outro lado, nos termos do artigo 3.º da Portaria n.º 110/2019,
de 12 de abril:

Para efeitos do disposto no artigo 128.º do CIRS (obrigação de
comprovar os elementos das declarações), os titulares dos contratos
abrangidos por este regime de redução de taxa devem dispor,
nomeadamente, de:

a) Contrato de arrendamento que fundamenta o direito ao regime;
b) Comprovativo de cumprimento da obrigação da modelo 2 e do

respetivo pagamento do imposto do selo;
c) Outros documentos comprovativos da existência da relação jurídica

de arrendamento, nos casos de inexistência de contrato escrito;
d) Comprovativo da cessação do contrato de arrendamento.
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ALTERAÇÕES AO IRS 

ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELA 
LEI n.º 119/2019, de 18 de setembro
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Alterações introduzidas pela Lei n.º 119/2019 

• Para além da alteração do artigo 72.º do Código do IRS, antes
analisada, a Lei n.º 119/2019 introduziu outras alterações, das quais
destacamos as seguintes:

• Rendimentos produzidos em anos anteriores (artigo 74.º);

• Aplicação da retenção na fonte à categoria H (artigo 99.º-D);

• Dispensa de retenção na fonte de imposto relativo a
rendimentos auferidos por não residentes (artigo 101.º-C).
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Rendimentos produzidos em anos anteriores (artigo 74.º)

• Nos termos do n.º 1 deste artigo, se forem englobados rendimentos
que comprovadamente tenham sido produzidos em anos anteriores
àquele em que foram pagos ou colocados à disposição do sujeito
passivo e este fizer a correspondente imputação na declaração de
rendimentos, o respetivo valor é dividido pela soma do número de
anos ou fração a que respeitem, incluindo o ano do recebimento,
aplicando-se à globalidade dos rendimentos a taxa correspondente à
soma daquele quociente com os rendimentos produzidos no próprio
ano.

• Em alternativa a esta solução, a Lei n.º 119/2019 vem permitir aos
sujeitos passivos a possibilidade de optarem pela entrega de
declarações de substituição relativamente aos anos em causa.

Análise das principais alterações fiscais ocorridas em 2019                                                                  APOTEC 2020

APOTEC – Associação Portuguesa de Técnicos de Contabilidade 26

Rendimentos produzidos em anos anteriores (artigo 74.º)

• A alternativa indicada tem como limite o quinto ano imediatamente
anterior ao do pagamento ou colocação à disposição dos
rendimentos.

• A opção indicada não é aplicável aos rendimentos litigiosos (previstos
no artigo 62.º do CIRS).

• Para efeitos do cumprimento do previsto no presente artigo, as
entidades processadoras dos pagamentos devem efetuar a
discriminação dos montantes respeitantes a cada um dos anos.

• Para este efeito, foram já aprovadas as alterações à declaração
modelo 10 (ver Portaria n.º 365/2019, de 10.10.2019) e divulgadas
instruções sobre o preenchimento da DMR nestes casos (ver ofício-
circulado n.º 20213, de 23.10.2019, do IR).
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Aplicação da retenção na fonte à categoria H (artigo 99.º-D)

• Passou a prever que as pensões relativas a anos anteriores àquele
em que são pagas ou colocadas à disposição do sujeito passivo, são
sempre objeto de retenção autónoma, não podendo, para cálculo
do imposto a reter, ser adicionadas às pensões dos meses em que
são pagas ou colocadas à disposição.

• Quando forem pagas ou colocadas à disposição prestações adicionais
correspondentes ao 13.º e 14.º meses referentes a anos anteriores,
o apuramento do imposto a reter, nos termos dos n.ºs 4 e 5, é
efetuado autonomamente por cada ano a que respeitam.

• No caso de pensões de anos anteriores, para efeitos de
determinação da taxa de retenção na fonte que lhes é aplicável, o
respetivo valor é dividido pela soma do número de meses a que
respeitam, aplicando-se a taxa assim determinada à totalidade
dessas pensões.
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Dispensa de retenção na fonte de imposto relativo a 
rendimentos  auferidos por não residentes (artigo 101.º-C)

• Para não haver lugar a retenção na fonte, os beneficiários dos
rendimentos devem fazer prova através da apresentação de
formulário de modelo a aprovar por despacho do membro do
Governo responsável pela área das finanças, acompanhado de
documento emitido pelas autoridades competentes do respetivo
Estado de residência que ateste a sua residência para efeitos fiscais
no período em causa e a sujeição a imposto sobre o rendimento
nesse Estado.

• Deixa, assim, de vigorar o regime alternativo de prova da qualidade
de não residente, passando agora a prova a ser feita através dos dois
documentos mencionados.
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ALTERAÇÕES AO IRS 

ARRENDAMENTO ACESSÍVEL
Decreto-Lei n.º 68/2019, de 22.05.2019
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Arrendamento acessível

• O Decreto-Lei n.º 68/2019, de 22 de maio, criou o Programa de
Arrendamento Acessível, que arrancou em 01/07/2019, gerido pelo
Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana, sendo de adesão
voluntária por parte de proprietários e de inquilinos.

• Os contratos de arrendamento podem destinar-se a residência
permanente (prazo mínimo: 5 anos) ou residência temporária de
estudantes universitários ou de formandos inscritos em cursos de
formação profissional (prazo mínimo: 9 meses).

• Os alojamentos a arrendar no âmbito deste programa podem ter a
modalidade de: “habitação” (uma casa ou um apartamento) ou
“parte de habitação” (por ex., um quarto, com direito de utilização
das instalações sanitárias, da cozinha e das áreas comuns).
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Arrendamento acessível

Quais as vantagens do programa?

• Face ao arrendamento em geral, o PAA confere vantagens como
a isenção total de IRS ou de IRC sobre as rendas cobradas.

• Mas também garantias reforçadas de segurança, entre as quais a
existência de seguros obrigatórios (em condições mais favoráveis do
que as atualmente existentes no mercado), que garantem o
pagamento da renda em caso de incumprimento ou de quebra
involuntária de rendimentos do arrendatário, bem como a proteção
contra danos no locado.
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Arrendamento acessível

Quem pode aceder a este programa?

• Qualquer pessoa, família ou grupo de pessoas que pretendam
aceder a alojamento no âmbito do programa, podem registar-se na
respetiva plataforma eletrónica a sua candidatura a alojamento. Da
mesma forma, qualquer pessoa individual ou coletiva, pública ou
privada, pode disponibilizar alojamentos para arrendamento no
âmbito do PAA, inscrevendo o alojamento na plataforma eletrónica
criada para o efeito.

• Também os estudantes ou formandos inscritos em cursos de
formação profissional podem assumir a condição de candidatos,
mesmo que não possuam rendimentos próprios, desde que o
pagamento da sua parte da renda seja assegurado por pessoa que
reúna condições para ser candidata ao programa.
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Arrendamento acessível

Qual o valor da renda mensal?

• A renda deve ser pelo menos 20% inferior ao Valor de Referência do
Preço de Renda (VRPR) aplicável a cada alojamento.

• A renda de um alojamento deve situar-se ainda no intervalo entre
15% e 35% do Rendimento Médio Mensal (RMM) do agregado
(RMM = rendimento anual do AH/12).
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Arrendamento acessível

• Sobre esta matéria ver as portarias:

• Portaria n.º 175/2019, de 6 de junho (Registo de Candidatura ao
Programa de Arrendamento Acessível);

• Portaria n.º 176/2019, de 6 de junho (Limites aplicáveis no âmbito
do Programa de Arrendamento Acessível);

• Portaria n.º 177/2019, de 6 de junho (Inscrição de alojamentos no
Programa de Arrendamento Acessível).
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ALTERAÇÕES AO IRS 

REGIME DOS RESIDENTES NÃO HABITUAIS
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Portaria n.º 230/2019, de 23.07.2019

• A presente portaria alterou a Portaria n.º 12/2010, de 7 de janeiro,
que aprovou a tabela de atividades de elevado valor acrescentado
para efeitos do disposto no n.º 10 do artigo 72.º e no n.º 5 do artigo
81.º do CIRS.

• Face às dificuldades relevadas por entidades empregadoras de vários
setores na contratação de trabalhadores com perfis de competências
e qualificações diversificados, optou-se por abandonar o modelo
subjacente à anterior tabela de atividades de elevado valor
acrescentado — baseada, ainda que sem correspondência direta, em
códigos de atividades económicas (CAE) — para passar a adotar um
modelo assente, com correspondência direta, em códigos da
Classificação Portuguesa de Profissões (CPP).
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Portaria n.º 230/2019, de 23.07.2019

• A nova lista passa a incluir:

61 — Agricultores e trabalhadores qualificados da agricultura e
produção animal, orientados para o mercado;

62 — Trabalhadores qualificados da floresta, pesca e caça,
orientados para o mercado

7 — Trabalhadores qualificados da indústria, construção e artífices,
incluindo nomeadamente trabalhadores qualificados da
metalurgia, da metalomecânica, da transformação de alimentos, da
madeira, do vestuário, do artesanato, da impressão, do fabrico de
instrumentos de precisão, joalheiros, artesãos, trabalhadores em
eletricidade e em eletrónica.
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Portaria n.º 230/2019, de 23.07.2019

8 — Operadores de instalações e máquinas e trabalhadores da
montagem, nomeadamente operadores de instalações fixas e
máquinas

Os trabalhadores enquadrados nas atividades profissionais
constantes da nova lista devem ser possuidores, no mínimo, do
nível 4 de qualificação do Quadro Europeu de Qualificações ou do
nível 35 da Classificação Internacional Tipo da Educação ou serem
detentores de cinco anos de experiência profissional devidamente
comprovada.
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Circular n.º 4/2019, de 08.10.2019, da AT

Regime Fiscal dos Residentes Não Habituais 

• Os residentes não habituais têm de continuar a solicitar a sua
inscrição como tal, até 31 de março, inclusive, do ano seguinte
àquele em que se torne residente no território português.

• Todavia, para exercer o direito ao regime fiscal dos rendimentos
derivados de atividades de EVA, bastará que procedam à sua
invocação na declaração anual de rendimentos mediante a inscrição
do adequado código de atividade de EVA no anexo L da declaração
modelo 3, sem necessidade da obtenção de reconhecimento prévio
por parte da AT do exercício da atividade invocada.
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Circular n.º 4/2019, de 08.10.2019, da AT

• Não obstante, deve o contribuinte estar munido dos elementos
comprovativos do efetivo exercício dessa(s) atividade(s) e da
correspondente obtenção de rendimentos, bem como dos demais
pressupostos legais do direito que invoca em qualquer um dos anos,
do período máximo de dez anos em que pode usufruir do estatuto
de RNH, e proceder à respetiva apresentação sempre que tal seja
solicitado pelos serviços da AT, nos termos previstos no artigo 128.º
do Código do IRS.

• A circular indica, de seguida, quais os elementos de prova do
exercício das atividades de EVA previstas na Portaria n.º 12/2010, de
07 de janeiro, e refere que serão oportunamente divulgados em
instruções especificamente relacionadas com a aplicação da Portaria
n.º 230/2019, de 23 de julho.
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Circular n.º 4/2019, de 08.10.2019, da AT

• Entretanto, a AT, considerando que a alteração das normas
procedimentais/processuais são de aplicação imediata, sem prejuízo
das garantias, direitos e interesses legítimos anteriormente
constituídos, procedeu, através da Instrução de Serviço n.º
20005/2019 - I Série, de 09.10.2019, à divulgação das seguintes
instruções:

• Os pedidos de reconhecimento de atividade de EVA ainda
pendentes nos Serviços Centrais da AT devem ser objeto de
arquivamento por inutilidade superveniente, independentemente
do ano a que respeitem.

• Os requerentes devem ser notificados desse arquivamento, bem
como da possibilidade de submeterem declaração de substituição,
sendo caso disso, constituindo facto superveniente a notificação
do arquivamento.
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ALTERAÇÕES AO IRC 

ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELO 
ORÇAMENTO DO ESTADO PARA 2019
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Dispensa do PEC (artigo 106.º)

• Passaram a ficar dispensados de efetuar o PEC os sujeitos passivos
que tenham cumprido a obrigação de entrega da modelo 22 de IRC e
da IES relativas aos dois períodos de tributação anteriores.

• A dispensa é válida por cada período de tributação, verificados os
requisitos aí previstos, cabendo à AT a verificação da situação
tributária do sujeito passivo.
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Dispensa do PEC (artigo 106.º)

Ofício-circulado n.º 20208, de 18.03.2019 - IRC

• A Lei n.º 71/2018, de 31 de dezembro (OE 2019), aditou a alínea e)
do n.º 11 do artigo 106.º do CIRC, que já é aplicável ao PEC relativo
ao período de tributação de 2019, nos termos da qual ficam
dispensados do PEC:

e) Os sujeitos passivos que não efetuem o pagamento até ao final
do terceiro mês do respetivo período de tributação, desde que as
obrigações declarativas previstas nos artigos 120.º e 121.º,
relativas aos dois períodos de tributação anteriores, tenham sido
cumpridas nos termos neles previstos”.
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Dispensa do PEC (artigo 106.º)

• São, assim, condições para a dispensa do PEC, nos termos da
referida alínea e) do n.º 11 do artigo 106.º do CIRC, o cumprimento,
dentro do respetivo prazo legal, das obrigações declarativas (modelo
22 e IES) relativas aos dois períodos de tributação anteriores àquele
a que o PEC respeita.

• No caso do PEC relativo ao período de tributação de 2019 são
condições para a dispensa deste pagamento a entrega atempada das
declarações modelo 22 e IES referentes aos períodos de tributação
de 2017 e de 2018.

• Para efeitos da dispensa do PEC, é irrelevante a entrega de
declarações de substituição.
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Dispensa do PEC (artigo 106.º)

• A aferição das condições da dispensa daquele pagamento é,
portanto, da responsabilidade do contribuinte, sendo o respetivo
controlo efetuado, a posteriori, pela AT, conforme previsto no n.º 15
do artigo 106.º do CIRC.
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Dispensa do PEC (artigo 106.º)

Exemplo 1

• Um sujeito passivo do regime geral do IRC, não apresentou a
declaração modelo 22 relativa ao período de 2018, tendo a AT
emitido uma liquidação oficiosa, da qual o sujeito passivo não
apresentou reclamação.

• Imaginemos que em março de 2020 o sujeito passivo terá de pagar
um PEC no valor de € 2.300 (50% do valor do PEC de 2020).

• Poderá não efetuar esse pagamento?

• Não. Neste caso não está dispensado do pagamento do PEC em
2020.
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Dispensa do PEC (artigo 106.º)

Exemplo 2

• Um sujeito passivo do regime geral do IRC ainda não apresentou a
IES relativa ao período de tributação de 2018, devido a desacordo
entre os sócios em relação às contas desse período.

• Em março de 2020 o sujeito passivo prevê pagar o valor de 1.500
euros a título de PEC.

• Poderá não efetuar esse pagamento?

• Não. Neste caso não está dispensado do pagamento do PEC em
2020.



APOTEC 25

Análise das principais alterações fiscais ocorridas em 2019                                                                  APOTEC 2020

APOTEC – Associação Portuguesa de Técnicos de Contabilidade 49

Dispensa do PEC (artigo 106.º)

Exemplo 3

• Um sujeito passivo do regime geral do IRC apresentou as suas
declarações modelo 22 e IES dos períodos de tributação de 2018 e
2019, em devido tempo.

• No período de 2017 não foi apresentada a declaração modelo 22 de
IRC.

• Em março de 2020 o sujeito passivo prevê pagar o valor de 40.000
euros a título de PEC.

• Neste caso está dispensado do pagamento do PEC em 2020.
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Declaração do período de cessação (artigo 120.º) 

• No caso de cessação de atividade nos termos do n.º 5 do artigo 8.º, a
declaração de rendimentos relativa ao período de tributação em que
a mesma se verificou passa a poder ser enviada até ao último dia
do 3.º mês seguinte ao da data da cessação, independentemente de
esse dia ser útil ou não útil,

• aplicando-se igualmente este prazo ao envio da declaração relativa
ao período de tributação imediatamente anterior, quando ainda não
tenham decorrido os prazos mencionados nos n.ºs 1 e 2.

• Assim, um sujeito passivo que cesse a atividade em 15/01/2020, terá
de apresentar a modelo 22 de 2019, bem como a de 2020 (relativa
ao período de 01/01/2020 até 15/01/2020), até 30/04/2020.
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Regime simplificado (artigo 86.º-B) 

• Foi revogado o n.º 2 do artigo 86.º-B do Código do IRC, que
estabelecia que o valor determinado com base nos coeficientes não
pode ser inferior a 60 % do valor anual da retribuição mensal mínima
garantida,

• deixando, assim, de existir limite mínimo.
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ALTERAÇÕES AO IRC 

ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELA 
LEI n.º 119/2019, de 18 de setembro
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Preços de transferência (artigo 63.º)

• Em matéria de preços de transferência, são introduzidas alterações
significativas ao seu regime substantivo e sancionatório, tendo em
conta os recentes desenvolvimentos internacionais nesta matéria.

• De entre as principais alterações destacam-se:

• Inclusão de operações comerciais e financeiras que devem
cumprir o princípio de plena concorrência, nomeadamente,
reestruturações de negócio, renegociação ou cessação de
contratos intragrupo, transferências de ativos (tangíveis e
intangíveis) e de direitos sobre ativos intangíveis e compensações
por danos emergentes ou lucros cessantes.
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Preços de transferência (artigo 63.º)

• Deixa de ser aplicável a hierarquia de seleção dos métodos de
determinação dos preços de transferência, passando a
considerar-se a possibilidade de seleção de outros métodos para
transações com características únicas ou sempre que não exista
informação fiável disponível que permita uma melhor
comparação.

• O anexo H à IES deverá ser alterado para incorporar as alterações
ao regime substantivo.

• Face à alteração introduzida no artigo 130.º do CIRC, os sujeitos
passivos acompanhados pela Unidade dos Grandes Contribuintes
(UGC), passam a ser obrigados a proceder à entrega da
documentação fiscal de preços de transferência até ao 15.º dia do
sétimo mês após o termo do período de tributação.
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Dispensa total ou parcial de retenção na fonte sobre 
rendimentos  auferidos por não residentes (artigo 98.º)

• De modo idêntico àquilo que vimos no IRS, para que não haja lugar a
retenção na fonte de IRC, os beneficiários dos rendimentos devem
fazer prova através da apresentação de formulário de modelo a
aprovar por despacho do membro do Governo responsável pela área
das finanças, acompanhado de documento emitido pelas
autoridades competentes do respetivo Estado de residência que
ateste a sua residência para efeitos fiscais no período em causa e a
sujeição a imposto sobre o rendimento nesse Estado.

• Deixa, assim, de vigorar o regime alternativo de prova da qualidade
de não residente, passando agora a prova a ser feita através dos dois
documentos mencionados.
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Pagamento especial por conta (artigo 106.º)

• São revogados os n.ºs 4 e 5 deste artigo, que estabeleciam o
conceito de volume de negócios, em virtude deste conceito ter
passado a constar do artigo 143.º.
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Volume de negócios (artigo 143.º)

• De conformidade com este artigo, que foi aditado ao CIRC, para
efeitos de IRC e da legislação respeitante a quaisquer outros
impostos que direta ou indiretamente incidam sobre os lucros, o
volume de negócios corresponde ao valor das vendas e dos
serviços prestados.

• Incluem-se, ainda, no volume de negócios as rendas relativas a
propriedades de investimento tal como se encontram definidas na
normalização contabilística especificamente aplicável, ainda que
estejam reconhecidas como ativos fixos tangíveis, quando obtidas
no âmbito de uma atividade que integre o objeto social do sujeito
passivo.

• O artigo estabelece, ainda, o conceito de volume de negócios para
os bancos, empresas de seguros e outras entidades do setor
financeiro.

Análise das principais alterações fiscais ocorridas em 2019                                                                  APOTEC 2020

APOTEC – Associação Portuguesa de Técnicos de Contabilidade 58

ALTERAÇÕES AO IRC 

ENVIO DA IES/DA
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Envio da IES /DA

• A Portaria n.º 31/2019, de 24 de janeiro, aprova os termos a que
deve obedecer o envio da Informação Empresarial
Simplificada/Declaração Anual de Informação Contabilística e Fiscal
(IES/DA).

• A portaria entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação,
aplicando-se à IES/DA referente aos períodos de 2019 e seguintes.

• O envio da IES por parte das entidades obrigadas ao cumprimento
das obrigações legais previstas no n.º 1 do artigo 2.º do Decreto-Lei
n.º 8/2007, de 17 de janeiro, é feito por transmissão eletrónica de
dados e nos prazos que legalmente se encontram definidos.
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Envio da IES /DA

• Previamente ao envio da IES, nos casos especificamente previstos, é
necessária a submissão e validação do ficheiro SAF -T (PT) relativo à
contabilidade, da qual dependerá o cumprimento das obrigações
legais nela compreendidas.

• A submissão do ficheiro SAF -T (PT) relativo à contabilidade, cujos
prazos se encontram fixados na Portaria n.º 31/2019, de 24 de
janeiro (e que chegaram a ser prorrogados pelo Despacho n.º 271/2019-
XXI, do SEAF, de 05.07.2019), apenas terão de ser entregues em 2021,
relativamente ao ano de 2020 (conforme comunicação do SEAF no VI
Congresso da OCC).
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ALTERAÇÕES AO EBF 

ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELO 
ORÇAMENTO DO ESTADO PARA 2019
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Benefícios fiscais aplicáveis ao território do interior             
(artigo 41.º-B do EBF)

• Os sujeitos passivos abrangidos pelo n.º 1 do artigo 41.º-B do EBF
(PME estabelecidas em territórios do interior), para além de
beneficiarem da taxa de IRC de 12,5% sobre os primeiros € 15.000 de
matéria coletável, podem aplicar uma majoração de 20% à dedução
máxima prevista no n.º 1 do artigo 29.º do CFI (a DLRR), quando
estejam em causa investimentos elegíveis realizados nesses
territórios.

• O benefício fiscal previsto neste artigo está sujeito às regras
europeias aplicáveis em matéria de auxílios de minimis.
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Benefícios fiscais aplicáveis ao território do interior             
(artigo 41.º-B do EBF)

Segundo a Portaria n.º 208/2017, de 13 de julho as áreas beneficiárias
do distrito de Braga são as seguintes:

 Concelho de Cabeceiras de Basto
 Concelho de Celorico de Basto
 Concelho de Fafe
 Concelho de Póvoa de Lanhoso
 Concelho de Vieira do Minho
 Concelho de Vila Verde
 Concelho de Terras de Bouro
 União das freguesias de Arosa e Castelões do concelho de Guimarães
 Freguesia de Bouro (Santa Marta), freguesia de Goães, União das freguesias

de Caldelas, Sequeiros e Paranhos e União das freguesias de Vilela, Seramil
e Paredes Secas do concelho de Amares.
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ALTERAÇÕES AO CFI 

ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELO 
ORÇAMENTO DO ESTADO PARA 2019
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RFAI (artigo 23.º do CFI)

A dedução à coleta do IRC passa a ser calculada da seguinte forma:

1) No caso de investimentos realizados em regiões elegíveis,
constantes do ponto 1 da tabela n.º 1 do artigo 43.º do CFI
(Norte, Centro, Alentejo, RAA e RAM)

a) 25% das aplicações relevantes relativamente ao investimento
realizado até ao montante de € 15.000.000 (até agora era até ao
montante de € 10.000.000).

b) 10% das aplicações relevantes relativamente ao investimento
realizado que exceda € 15.000.000 (até agora era sobre o montante
que excedesse € 10.000.000).
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DLRR (artigo 29.º do CFI)

Âmbito do benefício

• Dedução à coleta de IRC, nos períodos de tributação que se iniciem
em ou após 01/01/2014, até 10% dos lucros retidos que sejam
reinvestidos em aplicações relevantes, no prazo de 3 anos contado
a partir do final do período de tributação a que correspondam os
lucros retidos.

• O montante máximo dos lucros retidos e reinvestidos, em cada
período de tributação, passa a ser de € 10.000.000 por sujeito
passivo (o montante estabelecido pelo OE para 2018 era de € 7.500.000).

• Apenas aplicável a PME.
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ALTERAÇÕES AO IVA 

ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELO 
ORÇAMENTO DO ESTADO PARA 2019
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Espetáculos de canto, dança, música, teatro, cinema, 
tauromaquia e circo (verba 2.32 da Lista I)

• Foi aditada à Lista I anexa ao CIVA a verba 2.32 passando a ser
tributadas à taxa de 6% as entradas em espetáculos de canto,
dança, música, teatro, cinema, tauromaquia e circo),
independentemente de serem realizados em salas, pavilhões ou ao
ar livre.

• O aditamento desta verba à lista I vem estabelecer a aplicação da
taxa reduzida às entradas em espetáculos que até aqui se
encontravam sujeitas a taxa intermédia por enquadramento na
verba 2.6 da lista II anexa ao Código.
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Taxa reduzida para outros bens e serviços

Passaram a ser tributados à taxa de 6%:

• O mel de cana tradicional (verba 1.8 da Lista I).
• A transmissão de próteses capilares destinadas a doentes

oncológicos, desde que prescritas por receita médica (verba 2.8 da
Lista I).

• Os utensílios e outros equipamentos exclusiva ou principalmente
destinados a operações de socorro e salvamento adquiridos pelo
INEM (verba 2.10 da Lista I).

• A locação de próteses, equipamentos, aparelhos, artefactos e outros
bens referidos nas verbas 2.6, 2.8 e 2.9 da Lista I anexa ao CIVA
(verba 2.30 da Lista I).

• As prestações de serviços de limpeza e de intervenção cultural nos
povoamentos e habitats, realizadas no âmbito da prevenção de
incêndios (verba 4.1 da Lista I).
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Transposição da Diretiva (UE) 2016/1065

• A LOE para 2019 transpõe para a ordem jurídica interna a Diretiva
(UE) 2016/1065 do Conselho, de 27 de junho de 2016, que altera a
Diretiva 2006/112/CE do Conselho, de 26 de novembro de 2006, no
que respeita ao tratamento dos vales (ou vouchers).

• A Lei do OE2019 procede à alteração dos artigos 1.º, 7.º e 16.º do
Código do IVA, criando os conceitos de «vale», «vale de finalidade
única» e «vale de finalidade múltipla», em simultâneo com a
definição das regras de exigibilidade do imposto e determinação do
respetivo valor tributável, na sua cessão ou transmissão.

• Ver sobre esta matéria o ofício-circulado n.º 30208, de 04/01/2019,
da Área de Gestão Tributária do IVA.



APOTEC 36

Análise das principais alterações fiscais ocorridas em 2019                                                                  APOTEC 2020

APOTEC – Associação Portuguesa de Técnicos de Contabilidade 71

Transposição da Diretiva (UE) 2016/1065

• Estas regras, bem como os conceitos, são aplicáveis apenas aos
vales que possam ser resgatados por bens ou serviços, não se
aplicando aos instrumentos que conferem um desconto ao seu
detentor no momento da aquisição de bens ou serviços mas que não
lhe conferem nenhum direito a receber esses bens ou serviços.

• Também não se aplicam aos títulos de transporte, bilhetes de
entrada em cinemas e museus, selos de correio e similares.

• De harmonia com a diretiva considera-se “vale” um instrumento que
confere ao titular o direito de obter o fornecimento de uma ou de
várias categorias de bens ou serviços previamente determinadas ou
determináveis, e de o utilizar, total ou parcialmente, como
contraprestação desse fornecimento.
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Transposição da Diretiva (UE) 2016/1065

• O tratamento em IVA depende das caraterísticas específicas do vale.

• Para o efeito, são consideradas as seguintes modalidades de vales:

• Vales de finalidade única e
• Vales de finalidade múltipla

• O que distingue os dois tipos de vales é o facto de, nos vales de
finalidade única, o local da transmissão de bens ou da prestação de
serviços a que o vale diz respeito e o correspondente imposto serem
conhecidos no momento da sua emissão, enquanto nos restantes
vales, denominados por vales de finalidade múltipla, pelo menos o
imposto devido não é conhecido na data da sua emissão.
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ALTERAÇÕES AO IVA 

NOVAS REGRAS DE FATURAÇÃO E ARQUIVO
Decreto-Lei n.º 28/2019, de 15 de fevereiro
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Meios de processamento das faturas (artigo 3.º)

• De harmonia com o Decreto-Lei n.º 28/2019, de 15 de fevereiro, as
faturas e demais documentos fiscalmente relevantes devem ser
processados por uma das seguintes formas:

a) Programas informáticos de faturação, incluindo aplicações
de faturação disponibilizadas pela AT;

b) Outros meios eletrónicos, nomeadamente máquinas
registadoras, terminais eletrónicos ou balanças eletrónicas;

c) Documentos pré-impressos em tipografia autorizada.

• Os “outros meios eletrónicos” referidos na alínea b) só podem ser
utilizados para a emissão de faturas simplificadas (n.º 5 do artigo 4.º).
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Conceito de faturas e outros documentos fiscalmente 
relevantes (artigo 2.º)

• Consideram-se “documentos fiscalmente relevantes”:

• Documentos de transporte, emitidos nos termos do Regime dos
Bens em Circulação;

• Recibos, incluindo os emitidos no âmbito do regime de IVA de
caixa;

• Quaisquer outros documentos emitidos, independentemente da
sua designação, que sejam suscetíveis de apresentação ao cliente
e que possibilitem a conferência de mercadorias ou de prestação
de serviços, independentemente do suporte em que sejam
apresentados ao cliente (Exemplos: consultas de mesa, faturas pró-
forma, orçamentos, etc.).
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Utilização exclusiva de programas informáticos (artigo 4.º)

• Os sujeitos passivos com sede, estabelecimento estável ou domicílio
em território nacional e outros sujeitos passivos cuja obrigação de
emissão de fatura se encontre sujeita às regras estabelecidas no
artigo 35.º-A do CIVA, estão obrigados a utilizar, exclusivamente,
programas informáticos que tenham sido objeto de prévia
certificação pela AT, sempre que:

• Tenham tido, no ano civil anterior, um volume de negócios
superior a € 50 000 (no ano de início de atividade é o valor
anualizado);

• Utilizem programas informáticos de faturação;

• Sejam obrigados a dispor de contabilidade organizada ou por ela
tenham optado.
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Utilização exclusiva de programas informáticos (artigo 4.º)

• As condições não são cumulativas, bastando que se verifique uma
delas para que fique abrangido pela obrigação de utilização de
programa certificado pela AT.

• Assim, quem tiver contabilidade terá, obrigatoriamente, de utilizar
programas certificados de faturação.

• Após sucessivas alterações, esta obrigação entrou em vigor em
01/01/2020, pelo que o seu incumprimento poderá conduzir à
aplicação de coimas.
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Utilização exclusiva de programas informáticos (artigo 4.º)

Sujeitos passivos não estabelecidos no território nacional

• Relativamente a estes sujeitos passivos, considerando os efeitos da
transposição para o direito interno do artigo 2.º da Diretiva (UE)
2017/2455 do Conselho, de 5 de dezembro de 2017, sobre o
comércio eletrónico,

• o SEAF, através do Despacho n.º 349/2019.XXI, de 29/06/2019,
determinou que a obrigação de utilização exclusiva de programas
informáticos que tenham sido objeto de prévia certificação pela AT
apenas é aplicável a partir de 01/01/2021.
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As regras impostas e o direito à dedução

• Questão: No caso de o emitente da fatura não respeitar as regras
impostas pelo DL 28/2019, poderá o destinatário da fatura deduzir o
IVA nela mencionado?

Resposta:
A AT já se pronunciou sobre a questão colocada na ficha doutrinária
n.º 15943, que mereceu despacho favorável de 22/08/2019.

Segundo essa ficha doutrinária, o incumprimento das regras de
processamento não pode pôr em causa o direito à dedução do
imposto.
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Código de barras bidimensional (código QR) e código único 
de documento (artigo 7.º)

• Nas faturas e demais documentos fiscalmente relevantes deve
constar um código de barras bidimensional (código QR) e um
código único de documento, nos termos a definir por portaria (n.º 3
do artigo 7.º).

• Esta obrigação carece de ser regulamentada através de Portaria.

Aplicável a 

01/01/2021

Aplicável a 
partir de 

01/01/2021
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Simplificação na emissão de faturas a não sujeitos passivos

• A alínea a) do n.º 5 do artigo 36.º do CIVA (que estabelece que as
faturas devem ser datadas, numeradas sequencialmente e conter
determinados elementos), e que já se encontra em vigor, passou a
ter a seguinte redação:

a) Os nomes, firmas ou denominações sociais e a sede ou
domicílio do fornecedor de bens ou prestador de serviços e do
destinatário ou adquirente sujeito passivo do imposto, bem
como os correspondentes números de identificação fiscal;
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Simplificação na emissão de faturas a não sujeitos passivos

Assim:

• Deixa de ser obrigatória a colocação dos dados de identificação
(nome e domicílio) dos adquirentes não sujeitos passivos
(consumidores finais), independentemente do montante das faturas
(anteriormente, esta dispensa de indicação dos elementos de identificação
dos consumidores finais apenas se aplicava a faturas até 1.000 euros).

• Mantém-se, no entanto, a obrigação de indicação na fatura do NIF
do adquirente ou destinatário não sujeito passivo (consumidor final)
quando este o solicite, conforme o n.º 16 do artigo 36.º do CIVA.
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Dispensa de impressão de faturas (artigo 8.º)

• Encontra-se também já em vigor a dispensa da impressão das
faturas em papel ou da sua transmissão por via eletrónica para o
adquirente ou destinatário não sujeito passivo, exceto se este o
solicitar, quando se verifiquem cumulativamente as seguintes
condições (n.º 1):

a) As faturas contenham o NIF do adquirente;
b) As faturas sejam processadas através de programa

informático certificado; e
c) Os sujeitos passivos optem pela transmissão eletrónica dos

elementos das faturas referidos no n.º 4 do artigo 3.º do
Decreto-Lei n.º 198/2012, de 24 de agosto, na redação
introduzida pelo presente decreto-lei, à AT em tempo real.

• Ver sobre esta matéria a Portaria n.º 144/2019, de 15 de maio.
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Documentos a emitir por entidades isentas

• A dispensa de emissão de fatura que existia para os sujeitos
passivos que praticavam exclusivamente operações isentas sem
direito a dedução (as previstas no artigo 9.º do CIVA) terminou em
31/12/2019, com as exceções indicadas no diapositivo seguinte para
as pessoas coletivas de direito público, organismos sem finalidade
lucrativa e IPSS.

• Por força disso, os sujeitos passivos da categoria B do IRS, as
sociedades comerciais e outros sujeitos passivos, quando abrangidos
pela isenção do artigo 9.º do CIVA (exceto os acima mencionados),
passaram a ser obrigados a emitir faturas a partir de 1/01/2020.

• É o caso dos médicos, enfermeiros e explicadores, bem como das
sociedades imobiliárias, etc.
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Documentos a emitir por entidades isentas

• Por força das alterações introduzidas ao artigo 29.º do CIVA, as
pessoas coletivas de direito público, organismos sem finalidade
lucrativa e IPSS apenas estão dispensadas da obrigação de emissão
de fatura desde que (alínea a) do n.º 3 do artigo 29.º):

• pratiquem exclusivamente operações isentas de imposto e

• tenham obtido para efeitos de IRC, no período de tributação
imediatamente anterior, um montante anual ilíquido de
rendimentos não superior a € 200 000.

Aplicável a 

01/01/2020

Aplicável a 
partir de 

01/01/2020
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Documentos a emitir por entidades isentas

• Conforme consta do texto da lei, uma das condições para a dispensa
de emissão de fatura é a entidade não exceder um limite máximo
anual de € 200.000 de rendimentos ilíquidos obtidos para efeitos de
IRC, não se especificando, porém, quais os rendimentos que se
consideram para efeitos daquele limite.

• A ficha doutrinária proferida no Proc. 2020 228 (PIV 16922), com
despacho de 23.01.2020, divulgada pela Direção de Serviços de IRC,
clarifica o que é que se deve entender por rendimentos ilíquidos
para efeitos de IRC (ver diapositivo seguinte).
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Documentos a emitir por entidades isentas

• Segundo a referida ficha doutrinária, o legislador, ao referir-se, na
alínea a) do n.º 3 do artigo 29.º do CIVA, a rendimentos obtidos para
efeitos de IRC, terá pretendido abarcar os rendimentos sujeitos a
IRC, quer se trate de rendimentos tributados, quer se trate de
rendimentos isentos, não se considerando incluídos neste cômputo
os rendimentos não sujeitos a este imposto.

• Ou seja, entende-se que, para efeitos da dispensa de emissão de
fatura prevista na alínea a) do n.º 3 do artigo 29.º do CIVA, se
consideram no cômputo do limite dos € 200 000 os rendimentos
sujeitos a IRC, incluindo os isentos, excluindo-se, portanto, os
rendimentos não sujeitos, elencados no n.º 3 do artigo 54.º do CIRC -
quotas pagas pelos associados em conformidade com os estatutos e
subsídios destinados a financiar a realização dos fins estatutários.
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Documentos a emitir por entidades isentas

• Tais sujeitos passivos, no entanto, devem emitir documentos com os
seguintes elementos (n.º 1 do artigo 10.º):

a) Nome ou denominação social e NIF do fornecedor dos bens ou
prestador dos serviços;

b) NIF do adquirente ou destinatário, quando este for sujeito
passivo de IVA ou, em qualquer caso, quando o adquirente ou
destinatário o solicite;

c) Quantidade e denominação usual dos bens transmitidos ou
dos serviços prestados;

d) Valor da contraprestação, designadamente o preço;
e) Data em que os bens foram transmitidos ou em que os

serviços foram prestados.
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Conservação de livros, registos e documentos de suporte 
(artigo 19.º)

• Os sujeitos passivos são obrigados a arquivar e conservar em boa
ordem todos os livros, registos e respetivos documentos de suporte
por um prazo de 10 anos, se outro prazo não resultar de disposição
especial, sem prejuízo do disposto no número seguinte (n.º 1).

• O n.º 2 do artigo 19.º passa a prever que, quando seja exercido um
direito cujo prazo é superior ao prazo geral ou especial de arquivo
aplicável, a obrigação de arquivo mantém-se até ao termo do prazo
de caducidade relativo à liquidação dos impostos correspondentes.

• Fica também claro que o prazo geral de arquivo de 10 anos se
aplica, se não for fixado outro prazo em disposição especial.
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Formato e localização do arquivo (artigo 20.º)

• Os sujeitos passivos devem indicar, na declaração de início de
atividade ou, quando for o caso, na declaração de alterações, o
estabelecimento ou instalação em que seja feita a centralização do
arquivo mencionada na alínea a) do n.º 1 e no n.º 3, bem como a
localização do arquivo em suporte eletrónico (n.º 5).

A cumprir 

(ou DI)

A cumprir 
através de DA 

(ou DI)

Ver Despacho n.º 

SEAF, de 01.03.2019

Ver Despacho n.º 
85/2019.XXI, do 

SEAF, de 01.03.2019
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Formato e localização do arquivo (artigo 20.º)

Despacho n.º 85/2019.XXI, do SEAF, de 01.03.2019

• A comunicação prevista no n.º 5 do artigo 20.º do Decreto-Lei n.º
28/2019, de 15 de fevereiro, apenas deve ser efetuada após a
publicação da portaria que altere os modelos das declarações de
início e de alterações a que se referem os artigos 31.º e 32.º do
Código do IVA, iniciando-se nessa data a contagem do prazo de 30
dias previsto no n.º 1 do artigo 43.º do DL 28/2019.
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Arquivo eletrónico dos documentos (artigo 23.º)

• O artigo 23.º do DL 28/2019 introduz a possibilidade de
desmaterialização e arquivo em formato eletrónico, das faturas e
demais documentos fiscalmente relevantes, emitidos ou recebidos,
que se apresentem em formato de papel.

• Decorre da norma que esta faculdade é também aplicável às faturas
e demais documentos fiscalmente relevantes que tenham sido
emitidos e recebidos em data anterior à sua entrada em vigor.
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Arquivo eletrónico dos documentos (artigo 23.º)

• Os documentos referidos no artigo anterior que se apresentem em
formato de papel podem ser digitalizados e arquivados em formato
eletrónico (n.º 1).

• As operações de digitalização e arquivo eletrónico devem ser
executadas com o rigor técnico necessário à obtenção e reprodução
de imagens perfeitas, legíveis e inteligíveis dos documentos originais,
sem perda de resolução e informação, de forma a garantir a sua
consulta e reprodução em papel ou outro suporte eletrónico (n.º 2).
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Conservação do arquivo e cópias de segurança (artigo 27.º)

• Os sujeitos passivos são obrigados a possuir cópias de segurança dos
suportes eletrónicos (n.º 1).

• Os originais e as cópias de segurança devem ser armazenados em
locais distintos e em condições de conservação e segurança
necessárias a garantir a impossibilidade de perda dos arquivos (n.º 2).
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Conservação do arquivo e cópias de segurança (artigo 27.º)

• Após a digitalização dos documentos de acordo com os requisitos e
condições definidas legalmente, é possível efetuar a destruição dos
originais emitidos ou recebidos em papel.

• A destruição dos originais emitidos ou recebidos em papel apenas
pode ser efetuada quando estejam assegurados os requisitos e
controlos previstos nos números 2 e 3 do artigo 23.º do DL 28/2019.
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Conservação do arquivo e cópias de segurança (artigo 27.º)

• Quando se trate de faturas que titulem a aquisição de bens ou
serviços, a destruição dos originais apenas pode ocorrer após ser
exercido o direito à dedução, quando aplicável, e efetuado o registo
referido no n.º 4 do artigo 44.º do Código do IVA.

• Após a destruição dos originais, para efeitos fiscais, as reproduções
integrais em papel, obtidas a partir dos arquivos em formato
eletrónico, têm o valor probatório desses documentos originais.
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Informação relativa aos estabelecimentos (artigo 34.º)

Os sujeitos passivos devem comunicar à AT por via eletrónica, no
Portal da Finanças, os dados apresentados nesta imagem:
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Informação relativa aos estabelecimentos (artigo 34.º)

• Segundo o DL 28/2019 estas comunicações deviam ser efetuadas:

a) Até 30/06/2019 pelos sujeitos passivos de IVA que já exerciam a
atividade à data da entrada em vigor do DL 28/2019 ou que a
tenham iniciado até 31/05/2019;

b) Nos 30 dias posteriores ao início de atividade ou à ocorrência
das alterações nos restantes casos.

• No entanto, de acordo com os despachos do SEAF, n.º 254/2019.XXI,
de 27.06.2019 e n.º 4/2019-XXII, de 30/10/2019, esta comunicação
apenas deve ser cumprida até ao dia 30/06/2020, através de uma
funcionalidade que vai ser criada no Portal das Finanças.
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Comunicação das séries documentais em utilização      
(artigo 35.º)

• Os sujeitos passivos devem comunicar por via eletrónica à AT, antes
da sua utilização, a identificação das séries utilizadas na emissão de
faturas e demais documentos fiscalmente relevantes por cada
estabelecimento e meio de processamento utilizado (n.º 1).

• Por cada série documental comunicada nos termos do número
anterior, a AT atribui um código, que deve integrar o código único de
documento (n.º 2).

Esta obrigação seria 

01/01/2020

Esta obrigação seria 
aplicável a partir de 

01/01/2020

Porém, segundo comunicação da 
OCC, esta medida apenas vai 

entrar em vigor em 01/01/2021
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Alterações ao Regime dos Bens em Circulação

• Já se encontra em vigor a alteração que prevê que os documentos
de transporte, quando o destinatário ou os bens a entregar em cada
local de destino não sejam conhecidos na altura da saída dos bens a
transportar, são processados globalmente e podem ser emitidos
eletronicamente (antes tinham de ser obrigatoriamente impressos em
papel).

• De sublinhar que, nas situações em que o sujeito passivo esteja
dispensado de efetuar a comunicação prévia à AT dos documentos
de transporte, nomeadamente por não atingir o volume de negócios
de € 100.000, referente ao ano anterior, ele é obrigado a fazer-se
acompanhar desse documento no transporte.

Aplicável a partir 
de 01/01/2020

Aplicável a partir 
de 01/01/2020
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Alterações ao Regime dos Bens em Circulação

• Deixa de ser possível o processamento de documentos de
transporte através de software produzido internamente pela
empresa ou por empresa integrada no mesmo grupo económico, de
cujos respetivos direitos de autor seja detentor.

• O prazo de arquivo dos documentos de transporte, que decorria até
ao final do 2.º ano seguinte ao da emissão (salvo estando em causa
faturas), passa a decorrer até ao final do 4.º ano seguinte.

Aplicável a partir 
de 01/01/2020

Aplicável a partir 
de 01/01/2020
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Alterações ao Regime dos Bens em Circulação

Documento de transporte global

• Os documentos de transporte, quando o destinatário ou os bens a
entregar em cada local de destino não sejam conhecidos na altura da
saída, são processados globalmente e impressos em papel ou
emitidos eletronicamente, devendo proceder-se do seguinte modo à
medida que forem feitos os fornecimentos:

a) no caso de entrega efetiva dos bens, os documentos devem ser
processados em duplicado, utilizando-se o duplicado para
justificar a saída dos bens;

b) no caso de saída de bens a incorporar em serviços prestados
pelo remetente dos mesmos, deve a mesma ser registada em
documento de transporte próprio, nomeadamente folha de
obra ou outro documento equivalente.

Aplicável a partir 
de 01/01/2020

Aplicável a partir 
de 01/01/2020
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Alterações ao Regime dos Bens em Circulação

• Os documentos referidos no diapositivo anterior, bem como as
alterações ocorridas no decorrer da circulação, quando exista alguma
alteração do destinatário ou adquirente, do local de destino dos
bens, ou a não aceitação imediata e total dos bens transportados,

• são comunicados por transmissão eletrónica de dados ou, quando
emitidos em papel, por inserção no Portal das Finanças até ao 5.º dia
útil seguinte ao do transporte.

Aplicável a partir 
de 01/01/2020
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Alterações ao Regime dos Bens em Circulação

Dispensa de comunicação

• Mantém-se a dispensa de comunicação prévia dos documentos de
transporte quando o volume de negócios do ano anterior seja
inferior ou igual a 100.000 euros.

• Para o efeito, o cálculo do volume de negócios é efetuado nos
termos do artigo 42.º do CIVA.
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Comunicação dos elementos das faturas 

• De harmonia com a alteração introduzida pelo artigo 41.º do DL
28/2019, a comunicação das faturas e outros documentos passaria,
a partir de 2020, a ter de ser efetuada até ao dia 10 do mês
seguinte ao da emissão.

• A Lei n.º 119/2019, de 18 de setembro, contudo, alterou a data para
a comunicação das faturas e outros documentos, determinando que
ela terá de ser efetuada até ao dia 12 do mês seguinte ao da
emissão.
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Comunicação dos elementos das faturas 

• No entanto, conforme Despacho n.º 411/2019.XXI, de 24.09.2019,
do SEAF, dado a conhecer pela nota de rodapé n.º 23 do ofício-
circulado n.º 30213, de 01.10.2019, da Área de Gestão Tributária do
IVA:

• As faturas emitidas até 31/12/2019 – deverão ser comunicadas
à AT até ao dia 15 do mês seguinte;

• As faturas emitidas a partir de 01/01/2020 – deverão ser
comunicadas à AT até ao dia 12 do mês seguinte.
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Comunicação dos inventários 

• Os inventários a submeter no Portal das Finanças passarão a ter de
ser comunicados com a indicação da respetiva valorização.

• A comunicação dos inventários continua a ser efetuada em janeiro
do ano seguinte àquele a que respeitam (ou até ao final do 1.º mês
seguinte à data do termo de período de tributação diferente do ano civil).

• Esta medida, que devia ser aplicável aos inventários referentes ao
período de tributação de 2019, foi adiada por um ano pelo
Despacho n.º 66/2019-XXII, do SEAF, de 13/12/2019, pelo que o
primeiro inventário valorizado a ser comunicado será o referente ao
período de tributação de 2020.

Análise das principais alterações fiscais ocorridas em 2019                                                                  APOTEC 2020

APOTEC – Associação Portuguesa de Técnicos de Contabilidade 108

Comunicação dos inventários 

Outra importante alteração relacionada com a comunicação dos
inventários à AT está relacionada com o âmbito de aplicação desta
obrigação.

• Passaram apenas a estar dispensados desta obrigação os sujeitos
passivos de IRC e IRS enquadrados no regime simplificado de
tributação previsto para esses impostos no ano a que o inventário
se reporta.

• Deixou, por isso, de ser aplicável o anterior limiar de volume de
negócios de € 100.000.
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Comunicação dos inventários 

Por força da referida alteração:

• As entidades que em 2019 tiveram um VN inferior a € 100.000 e
estão no regime geral de tributação – estão obrigadas a comunicar
o inventário referente a 2019 durante o mês de janeiro de 2020
(estavam dispensadas até então)

• As entidades que em 2019 tiveram um VN superior a € 100.000 e
estão no regime simplificado de tributação – passaram a estar
dispensadas de comunicar o inventário referente a 2019 (estavam
obrigadas até então).
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Entrada em vigor das alterações introduzidas

Medida Entrada em 
vigor

1. Utilização exclusiva de programas certificados por entidades 
com sede ou estabelecimento estável em Portugal

01/01/2020

2. Utilização de programas de faturação certificados por 
sujeitos passivos não estabelecidos que efetuem operações 
tributáveis em território nacional (fichas doutrinárias 15943 
e 15948)

01/01/2021

3. Código de barras bidimensional - código QR (falta portaria) 01/01/2021

4. Código único de documento (falta portaria) 01/01/2021

5. Não indicação do nome e morada dos não sujeitos passivos
nas faturas

Em vigor

6. Dispensa de impressão das faturas Em vigor
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Entrada em vigor das alterações introduzidas

Medida Entrada em vigor

7. Obrigatoriedade de emissão de faturas por entidades
isentas

01/01/2020

8. Requisitos gerais dos programas informáticos de
faturação e contabilidade

01/01/2020

9. Comunicação do estabelecimento ou instalação em
que é feita a centralização do arquivo

Até 30 dias após a 
alteração da DI/DA

10. Digitalização e arquivo dos documentos em papel Em vigor

11. Informação relativa aos estabelecimentos 30/06/2020

12. Comunicação das séries documentais em utilização 01/01/2021

13. Alterações ao Regime dos Bens em Circulação 01/01/2020
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Entrada em vigor das alterações introduzidas

Medida Entrada em vigor

14. Comunicação das faturas e outros documentos até ao
dia 12 do mês seguinte

Faturas emitidas 
após 01/01/2020

15. Comunicação dos inventários valorizados 01/01/2021

16. Dispensa de entrega do Anexo O da IES Em vigor

17. Dispensa de entrega do Anexo P da IES pelas 
microentidades

Em vigor

18. Utilização de assinaturas eletrónicas qualificadas e 
selos eletrónicos qualificados nas faturas eletrónicas 01/01/2021
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ALTERAÇÕES AO IVA 

DISPENSA DE IMPRESSÃO DAS FATURAS EM PAPEL
Portaria n.º 144/2019, de 15 de maio
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Dispensa de impressão das faturas em papel 

• Nos termos do n.º 1 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 28/2019, os
sujeitos passivos estão dispensados da impressão das faturas em
papel ou da sua transmissão por via eletrónica para o adquirente ou
destinatário não sujeito passivo, exceto se este o solicitar, quando
se verifiquem cumulativamente as seguintes condições:

a) As faturas contenham o NIF do adquirente;
b) As faturas sejam processadas através de programa

informático certificado; e
c) Os sujeitos passivos optem pela transmissão eletrónica dos

elementos das faturas referidos no n.º 4 do artigo 3.º do
Decreto-Lei n.º 198/2012, de 24 de agosto, na redação
introduzida pelo presente decreto-lei, à AT em tempo real.
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Dispensa de impressão das faturas em papel 

• Foi entretanto publicada a Portaria n.º 144/2019, de 15.05.2019,
que regulamenta os termos e condições para o exercício da opção
prevista na alínea c) do n.º 1 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º
28/2019, de 15 de fevereiro, pelos sujeitos passivos que pretendam
ficar dispensados da impressão das faturas em papel ou da sua
transmissão por via eletrónica.

• De acordo com o artigo 2.º da Portaria, os sujeitos passivos que
reúnam as condições estabelecidas nas alíneas b) e c) do n.º 1 do
artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 28/2019, de 15 de fevereiro, podem
optar pela dispensa de impressão em papel ou de transmissão por
via eletrónica das faturas que sejam emitidas a adquirente ou
destinatário não sujeito passivo quando este solicite a indicação
do respetivo número de identificação fiscal.
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Dispensa de impressão das faturas em papel 

Forma e prazo de exercício da opção

• Os sujeitos passivos que pretendam exercer a opção, devem
comunicar previamente essa opção à AT, através do Portal das
Finanças.

• Os sujeitos passivos que tenham exercido a opção nos termos do
número anterior podem, a todo o tempo, proceder ao seu
cancelamento através de comunicação, pela mesma via.
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Dispensa de impressão das faturas em papel 

Condições para o exercício da opção

• Os sujeitos passivos que pretendam exercer a opção nos termos da
presente portaria devem:

a) Emitir as faturas através de programa informático certificado;
b) Efetuar a comunicação dos elementos das faturas abrangidas

pela dispensa de impressão em papel à AT na forma prevista
na alínea a) do n.º 1 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 198/2012,
de 24 de agosto;

c) Não estar em situação de incumprimento relativamente à
obrigação de comunicação dos elementos das faturas prevista
no artigo 3.º do Decreto -Lei n.º 198/2012, de 24 de agosto.
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Dispensa de impressão das faturas em papel 

Condições para o exercício da opção

• Podem ainda exercer a opção os sujeitos passivos que, não reunindo
a condição prevista naquela alínea, cumpram simultaneamente os
seguintes requisitos:

a) Comunicação, em tempo real, do conteúdo das faturas aos
respetivos adquirentes ou destinatários através de meio
eletrónico;

b) Comunicação dos elementos das faturas à AT por transmissão
eletrónica de dados, mediante remessa de ficheiro normalizado
estruturado com base no ficheiro SAF-T (PT), criado pela
Portaria n.º 321-A/2007, de 26 de março, nos termos da alínea
b) do n.º 1 e no prazo previsto no n.º 2, ambos do artigo 3.º do
Decreto-Lei n.º 198/2012, de 24 de agosto.
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Dispensa de impressão das faturas em papel 

Disponibilização pela AT dos elementos das faturas

• Os elementos das faturas que sejam comunicados à AT na forma
prevista na alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º são imediatamente
disponibilizados no Portal das Finanças.

• O disposto no número anterior é ainda aplicável às faturas emitidas
através de aplicações de faturação disponibilizadas pela AT no Portal
das Finanças.

• A AT disponibiliza aos destinatários das faturas abrangidas pela
dispensa de impressão em papel ou da sua transmissão por via
eletrónica, no Portal das Finanças, até ao 10.º dia seguinte ao termo
do prazo, os elementos que lhe tenham sido comunicados nos
termos da alínea b) do n.º 2 do artigo 4.º.
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Dispensa de impressão das faturas em papel 

Garantia de emissão de fatura

• A dispensa de impressão da fatura em papel ou da sua transmissão
por via eletrónica depende de aceitação pelo respetivo
destinatário.

• Os destinatários das faturas abrangidas pela dispensa regulada na
presente portaria devem exigir a sua impressão em papel sempre
que tenham indícios de que a sua emissão não tenha ocorrido,
nomeadamente quando não ocorra a comunicação, em tempo real,
do respetivo conteúdo.
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ALTERAÇÕES AO IVA 

REDUÇÃO DA TAXA DO IVA SOBRE A ELETRICIDADE
Decreto-Lei n.º 60/2019, de 13 de maio
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Decreto-Lei n.º 60/2019, de 13.05.2019

IVA – Taxa reduzida – Fornecimento de eletricidade/gás

• É aditada à Lista I anexa ao Código do IVA, a verba 2.33, com a
seguinte redação:

• Componente fixa das tarifas de acesso às redes nos
fornecimentos de eletricidade, correspondentes a uma
potência contratada que não ultrapasse 3,45 kVA, e nos
fornecimentos de gás natural, correspondentes a consumos
em baixa pressão que não ultrapassem os 10.000 m3 anuais.

• O presente decreto-lei entra em vigor a 01/07/2019.
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Decreto-Lei n.º 60/2019, de 13.05.2019

• No caso das transmissões de bens de carácter continuado
resultantes de contratos que deem lugar a pagamentos sucessivos,
o presente decreto-lei apenas produz efeitos quanto às operações
realizadas a partir da data prevista no número anterior, derrogando-
se, para este efeito, o disposto no n.º 3 do artigo 7.º e no n.º 9 do
artigo 18.º do Código do IVA.
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ALTERAÇÕES AO IVA 

ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELA 
LEI n.º 119/2019, de 18 de setembro
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Pagamento do imposto apurado pelo sujeito passivo

• A única alteração ocorrida no Código do IVA foi a introduzida no
artigo 27.º, passando a estabelecer que os sujeitos passivos do
regime normal do IVA podem efetuar o pagamento do IVA nos
seguintes prazos:

• Se estiverem enquadrados no regime normal mensal – até ao
dia 15 do 2.º mês seguinte àquele a que respeitam as
operações;

• Se estiverem enquadrados no regime normal trimestral – até
ao dia 20 do 2.º mês seguinte ao trimestre do ano civil a que
respeitam as operações.
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Pagamento do imposto apurado pelo sujeito passivo

• Esta alteração, contudo, não teve qualquer consequência no prazo
de entrega das declarações periódicas.

• Com efeito, o prazo de entrega das DP manteve-se inalterado. E
assim:

• Os sujeitos passivos enquadrados no regime normal mensal
têm de continuar a entregar a DP até ao dia 10 do 2.º mês
seguinte àquele a que respeitam as operações;

• Os sujeitos passivos enquadrados no regime normal trimestral
têm de continuar a entregar a DP até ao dia 15 do 2.º mês
seguinte ao trimestre do ano civil a que respeitam as operações.
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Pagamento do imposto apurado pelo sujeito passivo

• Analisemos as consequências das alterações:

Período da DP Data limite de 
entrega da DP

Data limite de
pagamento

Agosto de 2019 10 de outubro 15 de outubro

Setembro de 2019 10 de novembro 15 de novembro

3.º trimestre de 2019 15 de novembro 20 de novembro
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ALTERAÇÕES AO IVA 

AUTOLIQUIDAÇÃO DO IVA NAS TRANSMISSÕES DE 
CORTIÇA, MADEIRA, PINHAS E PINHÕES COM CASCA

LEI n.º 165/2019, de 25 de outubro
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Autoliquidação do IVA nas transmissões de cortiça, 
madeira, pinhas e pinhões com casca

• O DL 165/2019 procede à alteração do Código do IVA,
estabelecendo um mecanismo de autoliquidação relativamente a
certas transmissões de bens de produção silvícola, designadamente
cortiça, madeira, pinhas e pinhões com casca.

• A inversão do sujeito passivo direcionada ao setor da silvicultura,
significa que nas transmissões de cortiça, madeira, pinhas e
pinhões com casca o IVA passa a ser devido e entregue ao Estado
pelos sujeitos passivos adquirentes que disponham de sede,
estabelecimento estável ou domicílio em território português e que
pratiquem operações que confiram o direito à dedução total ou
parcial do imposto.
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Autoliquidação do IVA nas transmissões de cortiça, 
madeira, pinhas e pinhões com casca

• É aditado ao n.º 1 do artigo 2.º do CIVA uma alínea m), que passa a
considerar que nas transmissões de cortiça, madeira, pinhas e
pinhões com casca, o sujeito passivo do imposto é o adquirente,
desde que disponha de sede, estabelecimento estável ou domicílio
em território português e pratique operações que confiram o direito
à dedução total ou parcial do imposto.

• Estes sujeitos passivos (adquirentes) são obrigados a emitir uma
fatura por cada aquisição dos bens antes mencionados, quando o
respetivo transmitente não seja um sujeito passivo, ou se encontre
sujeito a IVA pela prática de uma só operação tributável nos termos
da alínea a) do n.º 1 do artigo 2.º do CIVA.
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Autoliquidação do IVA nas transmissões de cortiça, 
madeira, pinhas e pinhões com casca

• Nas situações previstas nas alíneas i), j), l) e m) do n.º 1 do artigo
2.º, bem como nas demais situações em que o destinatário ou
adquirente for o devedor do imposto, as faturas emitidas pelo
transmitente dos bens ou prestador dos serviços devem conter a
expressão ‘IVA — autoliquidação’.

• O presente decreto-lei entrou em vigor a 01/01/2020.

• Entretanto, a AT divulgou instruções sobre a aplicação do DL
165/2019, pelo Ofício-Circulado n.º 30217, de 23.12.2019, da Área
de Gestão Tributária do IVA.
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Autoliquidação do IVA nas transmissões de cortiça, 
madeira, pinhas e pinhões com casca

Quem está sujeito à inversão do sujeito passivo?

• A inversão do sujeito passivo prevista na alínea m) do n.º 1 do artigo
2.º do Código do IVA aplica-se aos sujeitos passivos que disponham
de sede, estabelecimento estável ou domicílio em território nacional
e pratiquem operações com direito a dedução total ou parcial do
imposto, quando efetuem aquisições de cortiça, madeira, pinhas e
pinhões com casca localizadas no território nacional.

• Tal significa que o adquirente, sujeito passivo do imposto, deve
proceder à liquidação do IVA que se mostre devido naquelas
operações.
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Autoliquidação do IVA nas transmissões de cortiça, 
madeira, pinhas e pinhões com casca

Que bens estão sujeitos à inversão do sujeito passivo?

• O mecanismo de inversão do sujeito passivo previsto na alínea m)
do n.º 1 do artigo 2.º do Código do IVA aplica-se às transmissões de
cortiça, madeira, pinhas e pinhões com casca.

• Para o efeito, considera-se:

• Pinhas: pinhas de pinheiro, em qualquer estado (verde ou seco);

• Pinhão com casca: semente do pinheiro manso, em casca;
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Autoliquidação do IVA nas transmissões de cortiça, 
madeira, pinhas e pinhões com casca

• Cortiça: produto resultante da extração da casca ao sobreiro, que
não tenha sido objeto de qualquer transformação, incluindo a
cozedura;

• Madeira: produto resultante do abate, poda ou limpeza de
planta lenhosa, incluindo os respetivos sobrantes, que não tenha
sido objeto de qualquer transformação para além do corte. Este
conceito abrange a lenha, bem como aparas, estilha e demais
excedentes vegetais resultantes da correspondente exploração
agrícola ou florestal.
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Autoliquidação do IVA nas transmissões de cortiça, 
madeira, pinhas e pinhões com casca

Obrigação de faturação e liquidação do imposto – Quando o
transmitente é um sujeito passivo que exerce uma atividade com
carácter de habitualidade

• De acordo com a regra de inversão do sujeito passivo, o vendedor
dos bens emite uma fatura sem liquidação de IVA, a qual deve
conter a expressão “IVA – Autoliquidação”.

• Por sua vez, o adquirente liquida o imposto devido pela aquisição,
podendo a liquidação ser efetuada na fatura emitida pelo
fornecedor ou em documento interno emitido para esse efeito.

• O imposto assim liquidado confere direito à dedução nos termos
previstos na alínea c) do n.º 1 do artigo 19.º do Código do IVA, sem
prejuízo do disposto no artigo 23.º do mesmo Código, quando se
trate de sujeito passivo com limitações no direito à dedução.
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Autoliquidação do IVA nas transmissões de cortiça, 
madeira, pinhas e pinhões com casca

Obrigação de faturação e liquidação do imposto – Quando o
transmitente se torna sujeito passivo pela realização de uma das
operações referidas na alínea m) do n.º 1 do artigo 2.º do Código do
IVA

• Nestes casos, compete ao adquirente elaborar a fatura que titula a
operação, devendo liquidar na mesma o correspondente imposto, o
qual confere direito à dedução de acordo com o referido no
parágrafo anterior.

• Não sendo aplicáveis os condicionalismos previstos no n.º 11 do
artigo 36.º do Código do IVA, não é exigido qualquer acordo prévio
ou prova de que o transmitente dos bens tomou conhecimento da
emissão da fatura e aceitou o seu conteúdo.
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Autoliquidação do IVA nas transmissões de cortiça, 
madeira, pinhas e pinhões com casca

• Tendo em atenção o disposto no n.º 1 do artigo 5.º e no n.º 4 do
artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 28/2019, de 15 de fevereiro, estas
faturas são emitidas em nome e por conta do transmitente, em
série convenientemente referenciada, devendo ser datadas e
numeradas de forma progressiva e contínua por um período não
inferior a um ano fiscal.
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Autoliquidação do IVA nas transmissões de cortiça, 
madeira, pinhas e pinhões com casca

Obrigações declarativas – Quanto ao transmitente

• Quando o transmitente é um sujeito passivo do regime normal que
exerce uma atividade com carácter de habitualidade, deve inscrever
estas operações no campo 8 do quadro 06 da declaração periódica
do IVA.

• Quando o transmitente se torna sujeito passivo pela realização de
uma destas operações e o respetivo valor for igual ou inferior a
€ 25.000, não existe qualquer obrigação declarativa em sede de IVA.

• Neste caso, o transmitente deve proceder à entrega de uma
declaração de início de atividade antes de realizar a operação,
assinalando para o efeito o campo 7 do respetivo Quadro 08. Neste
caso não existe obrigação de entrega da DP do IVA.
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Autoliquidação do IVA nas transmissões de cortiça, 
madeira, pinhas e pinhões com casca

Obrigações declarativas – Quanto ao adquirente

• Competindo ao adquirente a liquidação do imposto por aplicação da
inversão do sujeito passivo, os respetivos montantes devem ser
inscritos na declaração periódica, nos campos 1 ou 3 (base
tributável) e 2 ou 4 (imposto liquidado), todos do Quadro 06,
consoante a taxa que seja aplicável aos bens.

• Simultaneamente, pode inscrever o imposto dedutível nos campos
21, 22 ou 24, todos do Quadro 06, consoante se trate de inventários
(existências) ou outros bens e serviços.
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Autoliquidação do IVA nas transmissões de cortiça, 
madeira, pinhas e pinhões com casca

• Finalmente, tratando-se de operações que, não obstante a
obrigação legal de liquidar o imposto, não fazem parte do volume de
negócios do declarante, o respetivo valor tributável deve ainda ser
inscrito no Quadro 06A da declaração periódica.

• Não existindo campo específico para o efeito e enquanto o mesmo
não for criado, aquele montante deve ser inscrito no campo 105
(Emissão de gases com efeito de estufa) do referido Quadro.
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ALTERAÇÕES AO IVA 

AS NOVAS EXIGÊNCIAS DE PROVA DAS 
TRANSMISSÕES INTRCOMUNITÁRIAS
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Introdução

• A Diretiva (UE) 2018/1910 do Conselho, de 4 de dezembro,
introduziu algumas alterações à Diretiva 2006/112/CE do Conselho,
de 28 de novembro de 2006, designadamente ao n.º 1 do artigo
138.º, que corresponde, na legislação interna, ao artigo 14.º do
RITI.

• Para além disso, o Regulamento de Execução (UE) 2018/1912 do
Conselho, de 04/12/2018, aditou ao Regulamento de Execução
(UE) n.º 282/2011 do Conselho, de 15 de março, o artigo 45.º-A, o
qual vem estabelecer novas regras, de aplicação comum em todos
os Estados membros, com vista à prova dos requisitos necessários à
isenção do IVA nas transmissões intracomunitárias de bens.

• Estas medidas entraram em vigor em todos os Estados membros
em 01/01/2020.



APOTEC 72

Análise das principais alterações fiscais ocorridas em 2019                                                                  APOTEC 2020

APOTEC – Associação Portuguesa de Técnicos de Contabilidade 143

Isenção do IVA nas transmissões intracomunitárias de bens 
Requisitos exigidos até 31/12/2019 

• Até 31/12/2020 as transmissões de bens efetuadas por um sujeito
passivo de IVA, apenas podiam beneficiar da isenção referida na
alínea a) do artigo 14.º do RITI, desde que verificadas as seguintes
condições:

• Os bens sejam expedidos ou transportados pelo vendedor, pelo
adquirente ou por conta destes, a partir do território nacional
para outro Estado membro; e

• O adquirente se encontre registado para efeitos do IVA noutro
Estado membro, tenha indicado o respetivo NIF e aí se encontre
abrangido por um regime de tributação das aquisições
intracomunitárias de bens.
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Isenção do IVA nas transmissões intracomunitárias de bens 
Requisitos exigidos até 31/12/2019 

• O ofício-circulado n.º 30009/1999, de 10 de dezembro, da Direção
de Serviços do IVA, veio definir a documentação válida para
comprovar a isenção prevista na alínea a) do artigo 14.º do RITI,
considerando os seguintes meios alternativos:

• Os contratos de transporte celebrados;
• As faturas das empresas transportadoras;
• As guias de remessa; ou
• A declaração, nos Estados membros de destino dos bens, por

parte dos respetivos adquirentes, de aí terem efetuado as
correspondentes aquisições intracomunitárias de bens.

Nota: O ofício-circulado n.º 30009 foi revogado pelo n.º 30218, de
03/02/2020, a que nos referiremos já de seguida.
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Isenção do IVA nas transmissões intracomunitárias de bens 
Novos requisitos exigíveis a partir de 01/01/2020

• Nos termos da Diretiva (UE) 2018/1910 do Conselho, de 4 de
dezembro, a isenção de IVA prevista no n.º 1 do artigo 138.º da
Diretiva 2006/112/CE do Conselho, de 28 de novembro de 2006,
passa a exigir a verificação das seguintes condições:

• Os bens são fornecidos a outro sujeito passivo ou a uma pessoa
coletiva que não seja sujeito passivo agindo nessa qualidade num
Estado membro diferente do Estado de partida da expedição ou do
transporte dos bens;

• O sujeito passivo ou a pessoa coletiva que não seja sujeito passivo a
quem a entrega é efetuada está registado para efeitos do IVA num
Estado membro diferente do Estado de partida da expedição ou do
transporte dos bens e comunicou esse número de identificação IVA
ao fornecedor.
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Isenção do IVA nas transmissões intracomunitárias de bens 
Novos requisitos exigíveis a partir de 01/01/2020

• A mesma Diretiva (UE) 2018/1910, adita ao artigo 138.º da Diretiva
IVA um n.º 1-A, o qual passa a determinar que a isenção prevista no
n.º 1 não se aplica:

• caso o fornecedor não tenha cumprido a obrigação relativa à
apresentação de um mapa recapitulativo, ou

• do mapa recapitulativo por ele apresentado não constem as
informações corretas relativas a essa entrega, a menos que o
fornecedor possa justificar devidamente essa falha a contento
das autoridades competentes.
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Novos requisitos exigíveis a partir de 01/01/2020
Meios de prova de uma transação intracomunitária de bens

• Foi aditado ao Regulamento de Execução (UE) n.º 282/2011 do
Conselho, de 15 de março (pelo Regulamento de Execução (UE)
2018/1912 do Conselho, de 4 de dezembro de 2018), o artigo 45.º-
A, o qual passa a determinar o seguinte:

1. Para efeitos da aplicação das isenções referidas, presume-se
que os bens foram expedidos ou transportados a partir de
um Estado membro para fora do respetivo território mas na
Comunidade em qualquer dos seguintes casos:
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Novos requisitos exigíveis a partir de 01/01/2020
Meios de prova de uma transação intracomunitária de bens

a) o vendedor indica que os bens foram por ele transportados ou
expedidos, ou por terceiros agindo por sua conta, e que está na
posse de:

• pelo menos, dois elementos de prova não contraditórios a que
se refere o n.º 3 alínea a), emitidos por duas partes
independentes uma da outra, do vendedor e do adquirente, ou

• de qualquer um dos elementos a que se refere o n.º 3, alínea a),
em conjunto com qualquer um dos elementos de prova não
contraditórios a que se refere o n.º 3, alínea b), que confirmem
o transporte ou a expedição emitidos por duas partes
independentes uma da outra, do vendedor e do adquirente;



APOTEC 75

Análise das principais alterações fiscais ocorridas em 2019                                                                  APOTEC 2020

APOTEC – Associação Portuguesa de Técnicos de Contabilidade 149

Novos requisitos exigíveis a partir de 01/01/2020
Meios de prova de uma transação intracomunitária de bens

b) o vendedor está na posse do seguinte:

i. uma declaração escrita do adquirente, indicando que os bens
foram por ele transportados ou expedidos, ou por terceiros
agindo por conta do adquirente, e mencionando o Estado-
Membro de destino dos bens e a data de emissão, o nome e
endereço do adquirente, a quantidade e natureza dos bens, a
data e o lugar de chegada dos bens e, no caso de entregas de
meios de transporte, o número de identificação dos meios de
transporte e a identificação da pessoa que aceita os bens por
conta do adquirente;

• e, além disso:
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Novos requisitos exigíveis a partir de 01/01/2020
Meios de prova de uma transação intracomunitária de bens

ii. pelo menos dois elementos de prova não contraditórios a que
se refere o n.º 3, alínea a), emitidos por duas partes
independentes uma da outra, do vendedor e do adquirente, ou

de qualquer um dos elementos a que se refere o n.º 3, alínea a),
em conjunto com qualquer um dos elementos de prova não
contraditórios a que se refere o n.º 3, alínea b), que confirmem
o transporte ou a expedição emitidos por duas partes
independentes uma da outra, do vendedor e do adquirente;

O adquirente deve fornecer ao vendedor a declaração escrita
mencionada no diapositivo anterior, até ao 10.º dia do mês seguinte
ao da entrega.
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Novos requisitos exigíveis a partir de 01/01/2020
Meios de prova de uma transação intracomunitária de bens

E o que é que diz o n.º 3 do artigo 45.º-A do Regulamento de
Execução?

Diz que para efeitos do n.º 1, são aceites como prova do transporte
ou da expedição os seguintes elementos:

a) Documentos relacionados com o transporte ou a expedição
dos bens, tais como uma declaração de expedição CMR
assinada, um conhecimento de embarque, uma fatura do frete
aéreo, uma fatura emitida pelo transportador dos bens;
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Novos requisitos exigíveis a partir de 01/01/2020
Meios de prova de uma transação intracomunitária de bens

b) Outros documentos:

i. uma apólice de seguro relativa ao transporte ou à expedição
dos bens ou documentos bancários comprovativos do
pagamento do transporte ou da expedição dos bens;

ii. documentos oficiais emitidos por uma entidade pública, por
exemplo um notário, que confirmem a chegada dos bens ao
Estado-Membro de destino;

iii. um recibo emitido por um depositário no Estado-Membro de
destino, que confirme a armazenagem dos bens nesse Estado-
Membro.
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Novos requisitos exigíveis a partir de 01/01/2020
Meios de prova de uma transação intracomunitária de bens

• A AT já se pronunciou sobre este tema no ofício-circulado n.º 30218,
de 03/02/2020, da Área de Gestão Tributária do IVA.

• Segundo o ofício-circulado, a expedição ou transporte dos bens a
partir do território nacional para outro Estado membro é uma das
condições substantivas para a aplicação da isenção prevista no
artigo 14.º do RITI.

• Por forma a assegurar a segurança jurídica na aplicação da isenção,
é introduzida, pelo artigo 45.º-A do Regulamento de Execução do
IVA, uma presunção relativa à expedição ou transporte dos bens
com destino a outro Estado membro.
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Novos requisitos exigíveis a partir de 01/01/2020
Meios de prova de uma transação intracomunitária de bens

• O ofício-circulado n.º 30218 exemplifica no seu ponto 5 as situações
em que a expedição ou transporte dos bens com destino a outro
Estado membro se presume efetuada, conforme:

• A expedição ou transporte é efetuado pelo vendedor ou por um
terceiro agindo por sua conta,

ou

• A expedição ou transporte efetuado pelo adquirente ou por um
terceiro agindo por sua conta.
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Novos requisitos exigíveis a partir de 01/01/2020
Meios de prova de uma transação intracomunitária de bens

• Sendo a expedição ou transporte efetuado pelo vendedor ou por
um terceiro agindo por sua conta, ela presume-se efetuada quando
o vendedor está na posse de:

i) pelo menos, dois elementos de prova não contraditórios, a que se
refere a alínea a) do n.º 3 do artigo 45.º-A do Regulamento de
Execução do IVA, emitidos por duas partes independentes uma da
outra, do vendedor e do adquirente, tais como:

• Fatura emitida ao vendedor pelo transportador dos bens;
• Declaração de expedição CMR assinada pelo adquirente.

ou
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Novos requisitos exigíveis a partir de 01/01/2020
Meios de prova de uma transação intracomunitária de bens

ii) qualquer um dos elementos a que se refere a alínea a) do n.º 3 do
artigo 45.º-A do Regulamento de Execução do IVA, em conjunto com
qualquer um dos elementos de prova não contraditórios, a que se
refere a alínea b) do mesmo n.º 3, que confirmem o transporte ou a
expedição, emitidos por duas partes independentes uma da outra,
do vendedor e do adquirente, tais como:

• Fatura emitida ao vendedor pelo transportador dos bens;
• Documentos oficiais emitidos por uma entidade pública, por

exemplo, um notário, que confirmem a chegada dos bens ao
Estado membro de destino.
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Novos requisitos exigíveis a partir de 01/01/2020
Meios de prova de uma transação intracomunitária de bens

• Sendo a expedição ou transporte efetuado pelo adquirente ou por
um terceiro agindo por sua conta, ela presume-se efetuada quando o
vendedor está na posse de:

i) uma declaração escrita do adquirente, indicando que os bens foram por ele
transportados ou expedidos, ou por um terceiro agindo por sua conta, e
mencionando o EM de destino dos bens e a data de emissão, o nome e
endereço do adquirente, a quantidade e natureza dos bens, a data e o lugar
de chegada dos bens e, no caso de entregas de meios de transporte, o
número de identificação dos meios de transporte, e a identificação da
pessoa que aceita os bens por conta do adquirente.
Nota: Esta declaração deve ser fornecida até ao décimo dia do mês
seguinte àquele em que os bens foram colocados à sua disposição.

e, além disso
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Novos requisitos exigíveis a partir de 01/01/2020
Meios de prova de uma transação intracomunitária de bens

ii) pelo menos, dois elementos de prova não contraditórios, a que se
refere a alínea a) do n.º 3 do artigo 45.º-A do Regulamento de
Execução do IVA, emitidos por duas partes independentes uma da
outra, do vendedor e do adquirente, tais como:

• Um conhecimento de embarque (Bill of lading);

• Fatura emitida ao adquirente pelo transportador dos bens.

ou, em alternativa a esta alínea ii)
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Novos requisitos exigíveis a partir de 01/01/2020
Meios de prova de uma transação intracomunitária de bens

iii) qualquer um dos elementos a que se refere a alínea a) do n.º 3 do artigo
45.º-A do Regulamento de Execução do IVA, em conjunto com qualquer
um dos elementos de prova não contraditórios, a que se refere a alínea b)
do mesmo n.º 3, que confirmem o transporte ou a expedição, emitidos por
duas partes independentes uma da outra, do vendedor e do adquirente,
tais como:

• Um conhecimento de embarque (Bill of lading);

• Uma apólice de seguro emitida ao adquirente, relativa ao
transporte ou à expedição dos bens.
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ALTERAÇÕES AO IMPOSTO DO SELO 

ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELA 
LEI n.º 119/2019, de 18 de setembro
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Compensação do imposto (artigo 51.º)

• Este artigo, que regulava a compensação do imposto do selo, foi
revogado, tendo sido introduzido um mecanismo de apresentação
de declarações de substituição.

• Por força disso, a Lei n.º 119/2019 contém uma norma transitória
(artigo 24.º), que estabelece que, caso não seja possível efetuar a
compensação prevista no artigo 51.º do CIS relativamente a
períodos anteriores à data de entrada em vigor da Declaração
Mensal de Imposto do Selo prevista no artigo 52.º-A, o sujeito
passivo deve reclamar graciosamente no prazo de 2 anos a contar
daquela data.
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Declaração mensal de imposto do selo (artigo 52.º-A)

• É introduzido um mecanismo de apresentação de declarações de
substituição como forma de efetuar retificações do montante de
imposto após a liquidação.

• Com efeito, nos termos do n.º 3 deste artigo 52.º-A, com a nova
redação dada pela Lei n.º 119/2019:

“Quaisquer alterações aos elementos declarados anteriormente
devem ser efetuadas através da apresentação de declaração de
substituição relativamente ao período a que aqueles se
reportam, nos termos e condições seguintes:
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Declaração mensal de imposto do selo (artigo 52.º-A)

a) Sem prejuízo da responsabilidade contraordenacional que ao
caso couber, quando da alteração resulte imposto superior ao
anteriormente declarado, ainda que fora do prazo legalmente
estabelecido;

b) Quando da alteração resulte imposto inferior ao
anteriormente declarado, no prazo de um ano contado a
partir da data prevista no n.º 2, ou até à data de conclusão de
procedimento inspetivo, consoante o que ocorrer primeiro.”

• No caso da alínea b), o reembolso é efetuado até ao fim do 2.º mês
seguinte ao da submissão da declaração de substituição, desde que
a mesma tenha sido submetida dentro do prazo legal e não
contenha erros de preenchimento.
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Declaração mensal de imposto do selo (artigo 52.º-A)

• A Declaração Mensal de Imposto do Selo (DMIS) a que se refere o
artigo 52.º-A do CIS foi aprovada pela Portaria n.º 339/2019, de 1
de outubro, que entra em vigor em 01/01/2020.

• De harmonia com o artigo 2.º da portaria, a apresentação da DMIS
deve ser efetuada pelos sujeitos passivos referidos no n.º 1 do
artigo 2.º do CIS que realizem operações sujeitas a imposto do selo,
ainda que dele isentas, exclusivamente por transmissão eletrónica
de dados através do Portal das Finanças.

• Caso a obrigação seja cumprida através de submissão de ficheiro, o
formato e a estrutura a utilizar, bem como o esquema de validações
a respeitar, são os que em cada momento forem disponibilizados
pela AT.
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Declaração mensal de imposto do selo (artigo 52.º-A)

• A apresentação da DMIS gera um comprovativo de entrega.

• Havendo imposto a entregar nos cofres do Estado é emitido
documento único de cobrança que, certificado pelos meios em uso
na rede de cobrança, comprova o respetivo pagamento.

• De harmonia com o n.º 1 do artigo 52.º-A, os sujeitos passivos
referidos no n.º 1 do artigo 2.º são obrigados a apresentar
declaração discriminativa, por verba aplicável da Tabela Geral, com:

a) O valor tributável das operações e factos sujeitos a imposto do selo;
b) O valor do imposto liquidado, identificando os titulares do encargo;
c) As normas legais ao abrigo das quais foram reconhecidas isenções,
identificando os respetivos beneficiários;
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Declaração mensal de imposto do selo (artigo 52.º-A)

• A DMIS deve ser apresentada até ao dia 20 do mês seguinte àquele
em que a obrigação tributária se tenha constituído.

• Esta declaração deve ser sempre apresentada pelos sujeitos
passivos, quer estes tenham liquidado imposto, quer só tenham
realizado operações isentas.

• Ou seja, só não existe obrigação de entrega da mesma se
relativamente ao período de referência não tiver sido realizada
nenhuma operação sujeita a imposto do selo.

• Nos termos do n.º 1 do artigo 44.º do CIS, o imposto é pago até ao
dia 20 do mês seguinte àquele em que a obrigação tributária se
tenha constituído.
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Declaração mensal de imposto do selo (artigo 52.º-A)

Declarações mensais de imposto do selo dos meses de janeiro
e fevereiro de 2020 – Prorrogação do prazo

• Pelo Despacho n.º 5/2019-XXII, do SEAF, de 31.10.2019, foi
determinado que as obrigações declarativas e de pagamento,
previstas no n.º 2 do artigo 52.º-A e no n.º 1 do artigo 44.º do
Código do Imposto do Selo, respetivamente, relativas às Declarações
Mensais de Imposto do Selo dos meses de janeiro e fevereiro de
2020, podem ser cumpridas até ao dia 20/04/2020, sem quaisquer
penalidades.
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ALTERAÇÕES AO IMI 

ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELO 
ORÇAMENTO DO ESTADO PARA 2019
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Prazo de liquidação (artigo 113.º do CIMI) 

• A liquidação do IMI passou a ser efetuada pela AT entre os meses
de fevereiro e abril (antes a liquidação era efetuada entre fevereiro
e março).

• O IMI passou a ser pago:

• No mês de maio, quando o seu montante seja igual ou inferior a
€ 100;

• Nos meses de maio e novembro, quando o seu montante seja
superior a € 100 e igual ou inferior a € 500;

• Nos meses de maio, agosto e novembro, quando o seu montante
seja superior a € 500.
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Prazo de liquidação (artigo 113.º do CIMI) 

As taxas do AIMI passaram a ser as seguintes:

Soma dos VPT    
(em euros)

Pessoas 
singulares

Heranças 
indivisas

Pessoas coletivas 
Utilização dos prédios Pessoas

coletiva
s em 

Paraísos 
fiscais

Pela 
pessoa 
coletiva

Pelos 
órgãos 
sociais

Até 600 mil 0% 0%

0,4%

0,7%

7,5%

Entre 600 mil e 1 
milhão 0,7%

0,7%Entre 1 e 2 
milhões 1% 1%

Superior a 2 
milhões 1,5% 1,5%
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ALTERAÇÕES AO IMI 

ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELA 
LEI n.º 119/2019, de 18 de setembro
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Inscrição de prédio de herança indivisa (artigo 81.º)

• Em relação aos imóveis das heranças indivisas, passam a constar da
matriz predial não apenas o número de identificação fiscal da
herança indivisa, mas também o dos herdeiros e as respetivas
quotas-partes.



APOTEC 87

Análise das principais alterações fiscais ocorridas em 2019                                                                  APOTEC 2020

APOTEC – Associação Portuguesa de Técnicos de Contabilidade 173

Cadernetas prediais (artigo 93.º)

• Passa a ter consagração legal o direito de acesso dos advogados e
solicitadores à informação das cadernetas prediais.

• Nos termos do aditado n.º 7 deste artigo, “Os advogados e
solicitadores podem, no exercício da sua profissão, ter acesso à
informação constante das cadernetas prediais, sem que se lhes
possa opor o regime da confidencialidade, nas seguintes condições:

a) Quando se trate de matéria relacionada com o interesse
efetivo dos respetivos clientes;

b) Sujeição a deveres de confidencialidade relativamente à
informação que consultam. ”
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Taxas (artigo 112.º)

• A elevação das taxas do IMI para o triplo, que se encontravam
previstas para os prédios que se encontrem devolutos há mais de
um ano e para os prédios em ruínas, passam a ser aplicadas aos
prédios urbanos parcialmente devolutos.

• Neste último caso, o agravamento incide apenas sobre a parte do
VPT correspondente às partes devolutas.
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ALTERAÇÕES AO IMI 

AGRAVAMENTO DA TAXA DO IMI
SOBRE OS PRÉDIOS DEVOLUTOS

Decreto-Lei n.º 67/2019, de 21 de maio 
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Decreto-Lei n.º 67/2019, de 21.05.2019

IMI – Agravamento – Prédios devolutos – Zonas de pressão
urbanística

• Procede ao agravamento do imposto municipal sobre imóveis
relativamente a prédios devolutos em zonas de pressão urbanística.

O que são prédios devolutos?

• Considera-se prédio devoluto o prédio ou fração que
esteja desocupado há 1 ano.
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Decreto-Lei n.º 67/2019, de 21.05.2019

• A lei fixa um conjunto de critérios que indiciam "desocupação",
como sendo:

• Inexistência de contratos de telecomunicações e de
fornecimento de água, gás e eletricidade;

• Inexistência de faturação relativa a consumos de água, gás,
eletricidade e telecomunicações;

• Existência de consumos baixos de água (até 7 m3/ano) e
eletricidade (até 35 kWh);

• Desocupação do imóvel, atestada por vistoria.

• Existem algumas exceções: casas de férias, residências
de emigrantes portugueses ou edifícios em obras de reabilitação.
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Decreto-Lei n.º 67/2019, de 21.05.2019

O que mudou em 2019?

• Se antes de 2019 já era possível pagar 3 vezes mais IMI por um
prédio devoluto, em 2019 os municípios passaram a poder agravar
as taxas de IMI para o sêxtuplo (6 vezes mais), se os prédios
devolutos se localizarem em zonas de pressão urbanística.

• O novo regime do Decreto-Lei n.º 67/2019, de 21 de maio,
pretende incentivar os proprietários a arrendarem os imóveis,
para aumentar a oferta habitacional em locais onde esta é escassa.
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Decreto-Lei n.º 67/2019, de 21.05.2019

Taxas de IMI aplicáveis a prédios devolutos há mais de 1
ano

• Os prédios devolutos há mais de 1 ano pagam o triplo do IMI.

• Se a taxa concretamente aplicada pelo município for 0,3% (pode ir
de 0,3% a 0,45%), o prédio devoluto é taxado a 0,9% (artigo 112.º,
n.º 3 do CIMI).
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Decreto-Lei n.º 67/2019, de 21.05.2019

Imagine-se, a título de exemplo, que o município onde se situa o
imóvel aplica a taxa de 0,3% aos prédios urbanos.

• A taxa dos prédios devolutos há mais de 2 anos em zonas de
pressão urbanística será 1,8% (0,3% x 6).

• Todos os anos a taxa de 1,8% será agravada em 10%, até ao limite
máximo de 3,6% (0,3% x 12).
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Decreto-Lei n.º 67/2019, de 21.05.2019

• A delimitação geográfica da zona de pressão urbanística é
da competência da assembleia municipal respetiva, sob proposta
da câmara municipal.

• A delimitação da zona de pressão urbanística tem a duração de 5
anos, podendo ser alterada ou objeto de prorrogação, com redução
ou ampliação da área delimitada (artigo 2.º-A do Decreto-Lei
n.º 159/2006, de 8 de agosto, alterado e republicado pelo Decreto-
Lei n.º 67/2019, de 21 de maio).
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ÁREA DA JUSTIÇA TRIBUTÁRIA

ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELO 
ORÇAMENTO DO ESTADO PARA 2019
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Notificações (artigo 38.º-A do CPPT) 

• Passaram a ser notificados e citados na área reservada do Portal
das Finanças, no 5.º dia posterior ao registo de disponibilização:

i. Os sujeitos passivos de IRC e IVA obrigados a possuir caixa
postal eletrónica, quando não a tenham comunicado no prazo
legal;

ii. Os mandatários no procedimento tributário;
iii. Os não residentes na UE ou no EEE sem representante

residente em território português;
iv. Os sujeitos passivos que optem por este meio de comunicação,

incluindo não residentes em Portugal cuja designação de
representante seja facultativa.

• Este tipo de comunicação opera no procedimento tributário, na
inspeção tributária e no processo de execução fiscal.
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Notificações (artigo 38.º-A do CPPT) 

Notificações e citações efetuadas por transmissão eletrónica de
dados na área reservada no Portal das Finanças

• A Lei n.º 71/2018, de 31 de dezembro, que aprovou o OE para 2019,
introduziu no (CPPT) o artigo 38.º-A que prevê a possibilidade de
efetuar notificações e citações por transmissão eletrónica de dados
em área reservada no Portal das Finanças, como meio alternativo
aos demais mecanismos eletrónicos de notificação,

• introduzindo o regime jurídico das notificações e citações
eletrónicas no Portal das Finanças.
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Portaria n.º 233/2019, de 25.07.2019

Objeto da Portaria

• A presente portaria, que entra em vigor em 01/01/2020,
regulamenta o regime das notificações e citações efetuadas por
transmissão eletrónica de dados em área reservada no Portal das
Finanças, designado como «Notificações e Citações Eletrónicas -
Portal das Finanças» (NCEPF), previsto no artigo 38.º-A do CPPT.
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Portaria n.º 233/2019, de 25.07.2019

Âmbito de aplicação

1. O presente regime aplica-se às notificações e citações,
respeitantes aos sujeitos passivos referidos nas alíneas do n.º 1 do
artigo 38.º -A do CPPT, ainda que dirigidas aos seus representantes
legais nos termos do n.º 1 do artigo 41.º do CPPT, emitidas no
âmbito do procedimento e processo tributário regulados naquele
Código, bem como, no âmbito do procedimento de inspeção
tributária e aduaneira, regulado no RCPITA.

2. O regime aplica-se, também, por opção, nos procedimentos
tributários, nos termos do artigo 40.º do CPPT, às notificações aos
mandatários.
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Portaria n.º 233/2019, de 25.07.2019

Registo oficioso no sistema NCEPF

1. Nos casos das alíneas a) e b) do artigo 38.º-A do CPPT, as
notificações e citações são efetuadas por transmissão eletrónica de
dados, na respetiva área reservada no Portal das Finanças.

2. Quando seja detetada a falta de comunicação da adesão à caixa
postal eletrónica, bem como quando se verifique a falta de
designação de representante fiscal, por não residentes abrangidos
pela obrigatoriedade prevista nos n.ºs 6 e 8 do artigo 19.º da LGT, a
AT efetua o registo oficioso no sistema de NCEPF.

3. O registo oficioso produz efeitos no 1.º dia do mês seguinte, desde
que, entre a data do registo oficioso e a data da respetiva produção
de efeitos, decorra um período mínimo de 10 dias, caso contrário, o
registo oficioso só produz efeitos no 1.º dia do 2.º mês seguinte.
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Portaria n.º 233/2019, de 25.07.2019

Outras medidas

• A portaria regulamenta a cessação do regime, por cancelamento
oficioso no artigo 9.º.

• E prevê no artigo 10.º a desistência do regime.

• De acordo com o artigo 13.º, a presente portaria entrou em vigor no
dia 01/01/2020.
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ÁREA DA JUSTIÇA TRIBUTÁRIA

ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELA 
LEI n.º 119/2019, de 18 de setembro
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Lei n.º 119/2019, de 18.09.2019

Perfeição das notificações (artigo 39.º do CPPT)

• As notificações efetuadas para o domicílio fiscal eletrónico, que se
presumiam efetuadas no 5.º dia posterior ao do registo de
disponibilização daquelas,

• passam a presumir-se efetuadas no 15.º dia posterior ao do registo
dessa disponibilização,

• sendo que a contagem só se inicia no 1.º dia útil seguinte.
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OUTROS

ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELA 
LEI n.º 119/2019, de 18 de setembro
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Comunicação dos elementos das faturas (artigo 3.º)

• A comunicação, que atualmente é feita até ao dia 15 do mês
seguinte ao da emissão da fatura, passa a ter de ser efetuada até ao
dia 12.

• O Decreto-Lei n.º 28/2019, de 15 de fevereiro, previa que a partir de
janeiro de 2020 a comunicação passaria a ser efetuada até ao dia 10
do mês seguinte ao da emissão da fatura. Contudo, face à alteração
agora introduzida, este prazo do dia 10 não chegará a entrar em
vigor.

• As alterações referidas entram em vigor em 01/10/2019, pelo que já
deviam ser aplicáveis aos documentos emitidos no mês de
setembro de 2019.
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Comunicação dos elementos das faturas (artigo 3.º)

• No entanto, segundo consta da nota de rodapé n.º 23 do ofício-
circulado n.º 30213, de 01/10/2019, da Área de Gestão Tributária do
IVA:

• As faturas emitidas até 31/12/2019 – deverão ser comunicadas
à AT até ao dia 15 do mês seguinte;

• As faturas emitidas a partir de 01/01/2020 – deverão ser
comunicadas à AT até ao dia 12 do mês seguinte.
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OUTROS

ALTERAÇÕES AO DL 8/2007, de 17 de janeiro
Informação empresarial simplificada
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Âmbito de aplicação (artigo 2.º)

• Em relação à submissão do ficheiro SAF-T da contabilidade para
efeitos de pré-preenchimento dos Anexos A e I da IES, é alterado o
quadro legal, no sentido de serem excluídos, previamente à
submissão do ficheiro, os campos de dados que sejam considerados
de menor relevância ou de desproporcionalidade face ao âmbito e
objeto do presente diploma, designadamente dados que possam
pôr em causa deveres de sigilo a que, legal ou contratualmente, os
sujeitos passivos se encontrem obrigados.

• A definição dos campos relevantes a excluir e dos procedimentos
técnicos a adotar são definidos por decreto-lei.

• O SEAF comunicou no VI Congresso da OCC que o SAF-T da
contabilidade não terá de ser entregue no ano de 2020.
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Âmbito de aplicação (artigo 2.º)

• A lei consagra expressamente que a entrega da IES constitui uma
obrigação distinta da submissão e validação do ficheiro SAF-T da
contabilidade,

• pelo que poderão ser aplicadas coimas distintas por cada infração.
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OUTROS

ALTERAÇÕES AO ESTATUTO DA ORDEM DOS 
CONTABILISTAS CERTIFICADOS
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Justo impedimento

• O Estatuto da Ordem dos Contabilistas Certificados (EOCC) foi
alterado pela Lei n.º 119/2019, de 18 de setembro, para introduzir o
regime do justo impedimento.

• Esta medida, que entrará em vigor em 01/01/2020, afasta a
responsabilidade contraordenacional nas situações, devidamente
justificadas, em que o contabilista se viu impedido de cumprir as
obrigações declarativas dos seus clientes.

• E assim, foram aditados ao EOCC os seguintes artigos:

• 12.º -A – Justo impedimento de curta duração

• 12.º -B – Justo impedimento prolongado
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Justo impedimento de curta duração

• O justo impedimento de curta duração compreende:
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Justo impedimento de curta duração
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Justo impedimento de curta duração

• Logo que o contabilista certificado entregue a declaração em falta
dentro do prazo limite para o cumprimento, existirá um campo
específico na própria declaração para informar que o atraso se
deveu a um justo impedimento do contabilista.

• No prazo máximo de 15 dias, o contabilista deverá apresentar à AT,
via Portal das Finanças, os documentos comprovativos do justo
impedimento, a saber:
a) No caso de óbito, a certidão de óbito e o comprovativo do grau de

parentesco;
b) No caso de doença grave e súbita o certificado de incapacidade

emitido pelo médico de família ou o documento emitido pelo centro
hospitalar em caso de internamento que comprovem que se trata de
uma doença súbita e grave que impossibilita o contabilista de cumprir
as suas obrigações declarativas ou indiciar um contabilista suplente.
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Justo impedimento prolongado

• No caso de doença prolongada por período superior a 30 dias ou
licença parental superior a 60 dias, o contabilista e as entidades a
quem prestam serviços, no prazo de 15 dias contados a partir do
momento em que invoca o justo impedimento, devem proceder à
nomeação de um contabilista certificado suplente.

• Caso, em resultado da sua condição médica não o possa fazer, a
entidade a quem presta serviços indica um novo contabilista ou
solicita à Ordem a nomeação de um contabilista certificado
provisório.
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Justo impedimento prolongado

• O contabilista certificado substituto, durante o período de
impedimento prolongado, cumpre todas as obrigações
contabilísticas e fiscais e cessará funções após a comunicação do
término do impedimento prolongado do contabilista certificado
substituído.

• Para proteção do contabilista certificado substituído, o contabilista
certificado suplente não pode assumir a responsabilidade técnica
das entidades a quem prestou serviços nos 24 meses seguintes à
cessação de funções, sem a expressa autorização do contabilista
certificado substituído.
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OUTROS

LEI n.º 120/2019, de 19.09.2019
Estabelece mecanismos para a resolução de litígios  
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Lei n.º 120/2019, de 19.09.2019

Resolução de litígios

• Estabelece mecanismos para a resolução de litígios que envolvam as
autoridades competentes de Portugal e de outros Estados membros
da União Europeia em resultado da interpretação e aplicação de
acordos e convenções internacionais para evitar a dupla tributação
de rendimentos, transpondo a Diretiva (UE) 2017/1852, do
Conselho, de 10 de outubro de 2017.

• De harmonia com a lei, a qualquer interessado assiste o direito de
apresentar à autoridade competente nacional uma reclamação
sobre uma questão litigiosa, indicando quais os outros Estados
membros envolvidos no litígio e solicitando a sua resolução.
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Lei n.º 120/2019, de 19.09.2019

• O prazo para a apresentação da reclamação a que se refere o n.º 1
é de três anos a contar da receção da primeira notificação oficial do
ato que esteja na origem da questão litigiosa, sem prejuízo da
impugnação ou recurso nos termos da legislação aplicável no
território nacional ou do direito interno de qualquer outro Estado
membro envolvido no litígio.

• De harmonia com a norma transitória constante do artigo 27.º da
Lei, o disposto na presente lei é aplicável às reclamações que sejam
apresentadas a partir de 01/07/2019 sobre questões litigiosas
respeitantes a rendimentos auferidos ou a património detido em
períodos de tributação com início em 01/01/2016 ou em data
posterior.
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Muito obrigado pela vossa presença!

NOTA IMPORTANTE PARA OS CC: 

A Formação promovida pela APOTEC é válida nos termos do Estatuto da OCC.
Os certificados podem ser submetidos através do site da dita Ordem, via 
Pasta CC, sem necessidade de qualquer outro formalismo adicional.
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Venha fazer parte do livre associativismo!
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