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Exmas Senhoras e Senhores, 
Com a chegada da 12.ª edição
da nossa newsletter mensal
partilhamos convosco as notícias
mais recentes da tgs e recordamos
as principais obrigações fiscais a cumprir
durante o presente mês de abril tanto em
Portugal como em Angola.
Como habitual, apresentamos também
uma síntese da legislação portuguesa
publicada no passado mês de março.

Desejamos-lhe uma boa leitura!
Manuel Alberto Soares, ROC nº 807
Sócio / Partner

Dear all,

In this 12th edition of our
monthly newsletter, we would
like to share with you the latest
tgs and Tax news from Portugal
and Angola.

We also highlight the main tax
obligations during April in
both countries and the
Portuguese legislation published 
on March.

We wish you a good reading!
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Rede tgs global agora também presente no Brasil

A rede tgs global tem vindo a expandir-se rapidamente e chegou agora 
ao Brasil através da adesão da empresa 4Partners , sedeada na cidade de 
São Paulo. 

A 4Partners, presta serviços nas áreas de Auditoria e Consultoria  contan-
to com mais de 20 anos de experiência dos seus sócios. 

Confiança, ética, trabalho de equipe, compromisso, responsabilidade, e 
excelência são os valores defendidos pela 4Partners.

tgs global network expands into Brazil

tgs global has growing rapidly and has  

now expanded into Brasil appointed 

4Partners as its first member in that 

country.

4Partners offers Auditing and Consul-

tancy services. Its partners have more 

than 20 years of experience in the 

sector.

Trust, ethics, team work, commitment, 

responsibility and excellence are the 

core values embraced by the company.

Saiba mais em/For further information: www.4partnersauditores.com.br
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Estão abertas as candidaturas ao Programa COMPETITIVIDADE E INTERNACIONALIZAÇÃO no 
âmbito do PORTUGAL 2020. 

COMPETITIVIDADE E INTERNACIONALIZAÇÃO 

Boletim Informativo

Podemos
apoiá-lo

na candidatura
do seu projeto!

Contacte-nos para
mais informações: 

tgs@tgs-asa.pt

tgsO que é?
O Regulamento Específico do Domínio da Competitividade e Internacionalização publicado recente-
mente no âmbito do Portugal 2020, prevê um sistema de incentivos às empresas que inclui três tipolo-
gias de investimento diversas:

> QUALIFICAÇÃO E INTERNACIONALIZAÇÃO DAS PME
> INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO
> INOVAÇÃO EMPRESARIAL E EMPREENDEDORISMO

I. Quali�cação e Internacionalização das PME

Quais as áreas e tipologias de projeto elegíveis?

QUALIFICAÇÃO DAS PME
• Inovação organizacional e gestão
• Economia digital e tecnologias de informação e comunicação (TIC) 
• Criação de marcas e design 
• Desenvolvimento e engenharia de produtos, serviços e processo
• Proteção de propriedade industrial 
• Qualidade
• Transferência de conhecimento
• Distribuição e logística
• Ecoinovação 
• Formação profissional
• Contratação de recursos humanos altamente qualificados pelas empresas, associada a
estratégias de inovação. 

INTERNACIONALIZAÇÃO DAS PME
Projetos de promoção da internacionalização que tenham como objetivos:
• Conhecimento de mercados externos
• Presença na web, através da economia digital, incluindo nomeadamente o lançamento de
e-brochuras (catálogos virtuais) de bens e serviços
• Desenvolvimento e promoção internacional de marcas
• Prospeção e presença em mercados internacionais
• Marketing internacional
• Introdução de novo método de organização nas práticas comerciais ou nas relações externas

Consulte o nosso Boletim Informativo na íntegra em: http://bit.ly/19zIGva

Rua Julieta Ferrão,n.º12, Esc. 304 | 1600-131 Lisboa| (+351) 217 996 310 | tgs@tgs-asa.pt 2
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Clientes & Parceiros em Destaque Clients & Partners

Tourist Tax in Lisbon will be paid by 
ANA

ANA, the Portuguese airport 

authority, celebrated a Protocol with 

the Lisbon Municipal Council 

assuming the new Tourist Tax 

payment.

The new tourist tax was created in 

December 2014 by the Lisbon 

Municipal Council and is in effect 

since April 1st 2015. The purpose was 

to charge a one-euro fee on 

passengers landing at the airport and 

port and similar levies on lodging,

ANA - Aeroportos de Portugal assume pagamento da 
Taxa Turística criada pela Câmara Municipal de Lisboa

Notícias | Portugal News | Portugal

Conheça os nossos Consultores Associados
Get to know our Consultants

Helena Santos
Senior Associate Consultant

 

helena.santos@tgs-asa.pt

> Mais de 15 anos de experiência em Consultoria de Gestão
   More than 15 years of experience in Management Consulting

> Consultora especializada em Candidaturas no âmbito dos Fundos Comunitários
    Specialized Consultant in Applications for community funds

> Formadora externa na área da Gestão/Economia
    External Trainer (Management and Economics)

>  Sócia-gerente da HS Business Solutions
    Managing partner at HS Business Solutions

>  Licenciada em Gestão (UAL)
     Degree in Management (UAL)   

ÁREAS DE ESPECIALIZAÇÃO E CONSULTORIA 
AREAS OF EXPERTISE AND CONSULTANCY

• Projetos de Formação
    Training Projects
• Candidaturas a Fundos Comunitários
    Applications for Community Funds

Gostava de tornar-se nosso(a) Consultor(a) Associado(a)?
Contacte-nos! tgs@tgs-asa.pt

tgs

A ANA, empresa gestora dos 

aeroportos de Portugal celebrou 

um acordo com a Câmara 

Municipal de Lisboa onde assume 

o pagamento da Taxa Turística de 

Lisboa aprovada em Dezembro do 

ano passado.

A criação da referida taxa que 

entrou em vigor a 1 de Abril de 

2015, pressupunha a cobrança do 

valor de 1 euro a quem chegasse 

ao aeroporto ou ao porto de 

Lisboa e sobre as dormidas.
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Fiscalidade | Portugal Tax | Portugal

Resumo Calendário Fiscal - Abril 2015
Portugal

> IRC/IRS/Seg. Social - Entrega da Declaração Mensal de 
Remunerações (DMR), referentes a março’15

> IVA  - Envio da Declaração IVA Mensal e anexos, referente ao mês de 
fevereiro’15

10

> IRS - Modelo 3 e anexos - 1ª fase (Categoria A e H) - transmissão 

eletrónica- referente a 2014

> IRS  -  Modelo 3 e anexos - 2ª fase (restantes categorias) - entrega 

em papel - referente a 2014

> IRS/IRC  - Declaração de rendimentos pagos ou colocados à 

disposição de sujeitos passivos não residentes (Modelo 30)

> IMI  - Pagamento do Imposto Municipal sobre imóveis

30

Resumo Calendário Fiscal - Abril 2015 - Angola

Até ao dia  10
> Pagamento das contribuições da Segurança Social referente ao 
mês de Março’15

Até ao dia 30
> Apresentação e pagamento da Declaração Modelo 2 (Grupo B)
> Pagamento do Imposto Predial Urbano (IPU)
> Pagamento do Imposto sobre a Aplicação de Capitais (IAC)
> Data Limite do pagamento dos impostos referentes a Março:
 • Imposto sobre os Rendimentos de Trabalho (IRT)
 • Imposto de Selo (IS)
 • Imposto de Consumo (IPC)

Fiscalidade | Angola Tax | Angola

TAX Calendar - April 2015 - Angola

until 10th
> Payment of Social Security Contribu-
tions regarding March’15

until 30th
>  Form 2: submission and payment 
>  Urban Property Tax Payment
>  Capital Application Tax Payment
> March tax payment deadline:
- Personal Income Tax 
- Stamp Duty
- Consumption Tax 

> ACT - Elaboração e afixação, pelo empregador, do mapa de férias

> INTRASTAT - Envio do INTRASTAT

> MTSS  - Relatório Único referente a 2014

15

27 > IVA  - Comunicação dos elementos das faturas (SAFT)

> IRS/IRC/Imposto de Selo  - Pagamento e envio das importâncias
retidas, referentes a março’15

> IVA - Envio da Declaração Recapitulativa Mensal e Trimestral (trans-
missões intracomunitárias e prestações de serviços)

> Segurança Social  - Pagamento das contribuições relativas a março’15

20

Tax Calendar - April 2015
Portugal

until 10th
> CIT/PIT/Social Security – Monthly 
statement of remuneration submission 
regarding March’15
> VAT – Filing of monthly VAT return and 
annexes regarding February’15

until 15th
> 2015 Vacation schedule posting
> INTRASTAT submission
> MTSS - Social annual report

until 20th
> PIT/CIT /Stamp Duty – Payment of 
withholding taxes (corporate and 
personal income tax), and Stamp Duty
> VAT – Filing of monthly and Quartelty 
recapitulative statements
> Social Security – Payment of contribu-
tions

until 27th
> VAT – Reporting of invoices and 
payment receipts

until 31st
> PIT – Form 3 and annexes (all catego-
ries) regarding 2014
> CIT/PIT – Statement of income paid or 
placed at the disposal of non resident 
entities in November’14 (Form 30)
> Municipal Tax on Real Property 
payment
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De�nição das condições de organização, funcionamento e instalação de estabelecimentos residenciais, designados 
por lar residencial e residência autónoma
Portaria n.º 59/2015 - D.R. N.º 42/2015, SÉRIE I de 2015-03-02, Ministério da Solidariedade, Emprego e Segurança Social 

Consultar documento original: http://bit.ly/1OcLi0B

Adoção do Regulamento que Estabelece Normas Comuns sobre o Fundo Social Europeu
Portaria n.º 60-A/2015 - D.R. N.º 42/2015, 1º Suplemento, Série I de 2015-03-02, da Presidência do Conselho de Ministros e 
Ministérios da Educação e Ciência e da Solidariedade, Emprego e Segurança Social

Consultar documento original: http://bit.ly/19TxMjZ

Fixação do montante das taxas devidas pela autorização conjunta para a instalação e para a alteração signi�cativa de 
grandes superfícies comerciais
Portaria n.º 60-B/2015 - D.R. N.º 42/2015, 2º Suplemento, Série I de 2015-03-02, da Presidência do Conselho de Ministros e 
Ministérios das Finanças e da Economia

Fixa o montante das taxas devidas pela autorização conjunta para a instalação e para a alteração significativa de 
grandes superfícies comerciais não inseridas em conjuntos comerciais e de conjuntos comerciais com área bruta 
locável igual ou superior a 8000 m2, incluindo as prorrogações
Consultar documento original: http://bit.ly/1ycQYEd

Adoção do Regulamento Especí�co do Domínio do Capital Humano
Portaria n.º 60-C/2015 - D.R. n.º 42/2015, 2º Suplemento, Série I de 2015-03-02, Presidência do Conselho de Ministros e 
Ministério da Educação e Ciência 

Consultar documento original: http://bit.ly/1HLEhQl

Aprovação das instruções de preenchimento da Declaração Mensal de Remunerações - AT
Declaração de Retificação n.º 10/2015 - D.R. n.º 46/2015, Série I de 2015-03-06, da Presidência do Conselho de Ministros  - Secre-
taria-Geral

Retifica a Portaria n.º 17-A/2015, de 30 de janeiro, do Ministério das Finanças, que aprova as instruções de preenchi-
mento da Declaração Mensal de Remunerações - AT, para cumprimento da obrigação declarativa a que se refere a 
subalínea i) da alínea c), e a alínea d), do n.º 1 do artigo 119.º, do Código do IRS, publicada no Diário da República n.º 
21, suplemento, 1.ª série, de 30 de janeiro
Consultar documento original: http://bit.ly/1xi64Yj

Estabelecimento das normas de execução do Orçamento do Estado para 2015
Decreto-lei n.º 36/2015 - D.R. n.º 47/2015, Série I de 2015-03-09, do Ministério das Finanças
Consultar documento original: http://bit.ly/18ZRg5F

Alteração à portaria que aprova os modelos de pedido de emissão da declaração e de declaração relativos ao rendi-
mento anual bruto corrigido do agregado familiar do arrendatário
Portaria n.º 69/2015 - D.R. n.º 48/2015, Série I de 2015-03-10, da Presidência do Conselho de Ministros e Ministérios das 
Finanças, do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia e da Solidariedade, Emprego e Segurança Social

Segunda alteração à Portaria n.º 226/2013, de 12 de julho, que aprova os modelos de pedido de emissão da 
declaração e de declaração relativos ao rendimento anual bruto corrigido do agregado familiar do arrendatário, 
estabelecendo ainda os procedimentos de entrega do pedido e de emissão da declaração
Consultar documento original: http://bit.ly/1BrTiSG

Aprovação da declaração modelo 29 para cumprimento das obrigações declarativas previstas nos n.os 4 e 5 do 
artigo 83.º do Código do IRC, e respetivas instruções de preenchimento
Portaria n.º 72/2015 - D.R. n.º 49/2015, Série I de 2015-03-11, do Ministério das Finanças
Consultar documento original: http://bit.ly/1GYTo91

Legislação - Portugal | síntese março 2015
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Nota: Esta síntese não dispensa a leitura cuidada dos documentos que lhe deram origem.
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Aprovação da declaração modelo 29 para cumprimento das obrigações declarativas previstas nos n.os 4 e 5 do 
artigo 83.º do Código do IRC, e respetivas instruções de preenchimento
Portaria n.º 72/2015 - D.R. n.º 49/2015, Série I de 2015-03-11, do Ministério das Finanças
Consultar documento original: http://bit.ly/1GYTo91

Regulação da atribuição de um subsídio social de mobilidade aos cidadãos bene�ciários, no âmbito dos serviços 
aéreos entre o continente e a Região Autónoma dos Açores e entre esta e a Região Autónoma da Madeira, prosse-
guindo objetivos de coesão social e territorial
Decreto-lei n.º 41/2015 - D.R. n.º 58/2015, Série I de 2015-03-24, do Ministério da Economia
Consultar documento original: http://bit.ly/1Nc4U4L

Regulamentação do regime de benefícios �scais contratuais ao investimento produtivo
Portaria nº 94/2015 - D.R. n.º 61/2015, Série I de 2015-03-27, dos Ministérios das Finanças e da Economia
Consultar documento original: http://bit.ly/1c0IDJL

Adoção do regulamento especí�co do domínio da Inclusão Social e Emprego
Portaria n.º 97-A/2015 - D.R. n.º 62/2015, 1º Suplemento, Série I de 2015-03-30, da Presidência do Conselho de Ministros e 
Ministério da Solidariedade, Emprego e Segurança Social

Consultar documento original: http://bit.ly/1Ggs5u2

Aprovação a declaração modelo 2, o modelo do recibo eletrónico de quitação de rendas e a declaração modelo 44, 
previstos no Código do Imposto do Selo e no Código do IRS
Portaria n.º 98-A/2015 - D.R. n.º 63/2015, 1º Suplemento, Série I de 2015-03-31, do Ministério das Finanças
Consultar documento original: http://bit.ly/1y8rBna

CIVA - Localização de Operações - Prestação de serviços de formação e de outros serviços relacionados - análise do 
conceito de “prestações conexas” com a formação
Informação Vinculativa - Processo: nº 6428 de 2015-03-31, da Autoridade Tributária Aduaneira
Consultar documento original: http://bit.ly/1Gh2ktA

Legislação - Portugal | síntese março 2015
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Lisboa

R. Julieta Ferrão
nº12, 304/503

1600-131 Lisboa, Portugal
(+351) 217 996 310

geral@tgs-asa.pt

Leiria

Parque Empresarial Eirena
R. Casal Cego, CC1 Covinhas

2420-315 Leiria, Portugal

(+351) 244 849 250
geral@tgs-asa.pt

Luanda

R. Cónego Manuel das Neves
nº 35/37 Ingombota

Luanda, Angola
(+244) 940 871 489

geral@tgs-cbpc.com
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Sabia que...?
Sabia que a rede tgs global está no 
top20 das maiores redes de Accounting 
segundo o IAB e o Accountancy Age?

think global    think tgs.


