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Rede tgs global agora também representada no Canadá

A rede internacional tgs global continua em franca expansão contando 
com a recente adesão da firma canadiana S+C Partners LLP.

Fundada em 1987 em Mississauga (Toronto), a S+C Partners LLP presta 
serviços especializados nas áreas de Accountancy e Tecnologias, nomeada-
mente: Contabilidade, Auditoria, Fiscalidade, Consultoria e Soluções de IT.

Para mais informações: www.scpllp.com

Exmas Senhoras e Senhores, 

Nesta 19.ª edição da nossa
newsletter, partilhamos convosco
as últimas novidades da tgs asa, 
nomeadamente o prémio que
recebemos da rede tgs e o evento que
realizámos no mês passado sobre as
Alterações ao SNC - 2016.
Como habitual, recordamos também as 
principais obrigações fiscais a cumprir durante
o presente mês de novembro tanto em
Portugal como em Angola e apresentamos
uma síntese da legislação portuguesa
publicada no passado mês de novembro.

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

Dear all,

In this 19th edition of our
monthly newsletter, we would
like to share with you the latest
news regarding tgs asa, namely 
the award we received from tgs 
network and the event we 
organised last month about the 
changes regarding the Accounting 
Standards System in Portugal.
We also highlight the main tax
obligations for this month in 
Portugal and Angola and the most 
recent Portuguese legislation 
published during November 2015.

We wish you a good reading!

tgs global network welcomes 
new member from Canada

tgs global network continues to 
expand with a new member from 
Canada: S+C Partners LLP.

Founded in 1987 in Mississauga 
(Toronto), S+C Partners LLP offers 
specialized services in Accountancy 
and Technology, namely: 
Assurance, Taxation, Advisory
and IT Solutions.

For any further information:

www.scpllp.com
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tgs global awards tgs asa - Best 
Website 2015

tgs asa was awarded at the tgs 
global Annual Conference as the 
Best Website 2015.

The Annual Conference took place 
last month in London  and counted 
with the presence of 70 delegates 
representing members from all over 
the world.

TGS ASA distinguida na Conferência Anual da rede TGS - 
Best Website 2015

A tgs asa foi distinguida na Conferência Anual da rede internacional tgs 
global tendo-lhe sido atribuído o prémio “Best Website 2015”.

A conferência realizou-se na cidade de Londres no passado mês de 
Novembro e contou com a presença mais de 70 membros representantes 
da rede provenientes de diversos países e continentes.

Evento “Alterações ao SNC-2016” organizado pela tgs asa

A tgs asa organizou no dia 26 de Novembro o evento “Alterações ao 
SNC-2016” dirigido aos seus clientes, especialmente aos profissionais de 
Contabilidade.

O evento realizou-se durante a manhã nas instalações do Hotel Dom Pedro 
Palace, em Lisboa, e reuniu mais de 55 clientes e parceiros que tiveram 
oportunidade de aprofundar o seu conhecimento relativamente às 
recentes alterações ao SNC-2016 que entarão em vigor já no próximo dia 
01 de janeiro de 2016.

www.tgs-asa.pt

tgs asa organised an event about
the new Accounting Standards
System

Last month, tgs asa organised an 
event for its clients due to the 
forthcoming changes regarding the 
Accounting Standards System in 
Portugal. These changes  will enter 
into force on January 1st, 2016.

Comunicação dos contratos de arrendamento e emissão dos recibos de renda 
Despacho n.º 3/2015 -XXI, do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, de 2011.11.30

Prorroga, até ao final do mês dezembro de 2015, o prazo estabelecido no Despacho n.º 101/2015-XIX, de 30 de 
abril, do SEAF, sendo em consequência, aplicável a dispensa de coima. nos termos do n.º 1 do artigo 32.º do RGIT 
e de juros compensatórios, desde que a comunicação dos contratos ou a emissão dos recibos de renda seja 
efetuada no prazo antes mencionado. 

IMI | O prazo para pedir a atualização da idade dos imóveis e do valor de construção termina no final do 
presente mês de Dezembro 2015.

Notícias | Portugal News | Portugal
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Evento tgs asa “Alterações ao SNC-2016” no dia 26 Novembro 2015 no Hotel Dom Pedro Palace | tgs asa event on 26th November 2015 at Dom Pedro Palace Hotel

Por forma a obter uma melhor avaliação do evento, no final, foi realizado 
um questionário anónimo a todos os participantes pelo que, partilhamos 
neste momento os resultados gerais obtidos:

The event took place on the 26th
November at the Dom Pedro Palace
Hotel facilities, in Lisbon.

To better assess the event, all 
participants were asked to complete 
an anonymous questionnaire.

The overall results were extremely 
positive!

  > 97,5% considerou o tema do evento muito interessante

  > 87,5% respondeu que as matérias abordadas foram bastante úteis

  > 97,5% considerou que o orador tem boa capacidade de comunicação 
     e de transmissão de conhecimentos  

  > 95% dos inquiridos considerou relevante a documentação distribuída 

  > 97,5% afirmou que o evento foi bem comunicado e divulgado e que a 
     organizaçao prestou todo o apoio necessário

  > 97,5% ficou satisfeito com o evento de um modo geral

  > Contabilidade e Fiscalidade foram as duas áreas mais referidas pelos 
     inquiridos no que diz respeito a matérias que gostariam de ver 
     tratadas em futuros eventos 
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> IRC/IRS/Seg. Social - Entrega da Declaração Mensal de Remune- 
rações (DMR), referentes a novembro’15

> IVA  - Envio da Declaração IVA Mensal e anexos, referente ao mês 
de outubro’15
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21
> IRS/IRC/Imposto de Selo  - Pagamento e envio das importâncias 
retidas, referentes a novembro’15

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

> IVA - Envio da Declaração Recapitulativa Mensal - transmissões 
intracomunitárias e prestações de serviços

31 > IRC/IRS  - Declaração de rendimentos pagos ou colocados à 
disposição de sujeitos passivos não residentes em outubro’15
(Modelo 30)

28
> IVA  - Comunicação dos elementos das faturas (SAFT) referentes a 
novembro’15

Resumo Calendário Fiscal - Dezembro 2015
Portugal

TAx Calendar - December 2015

until 10th

> CIT/PIT/Social Security – Monthly 
statement of remuneration submission
regarding November’15
> VAT – Filing of monthly VAT return and 
annexes regarding October’15

until 15th
> PIT – 3rd Payment on account
> State Surtax– 3rd additional payment on
account

until 21st
> PIT/CIT /Stamp Duty – Payment of 
withholding taxes (corporate and personal 
income tax), and Stamp Duty, regarding 
November’15
> Social Security – Payment of contribu-
tions, regarding November’15
> VAT – Filling of November’15 recapitula-
tive statement (intra -Community supplies 
of goods and services)

until 28th
> VAT – Reporting of invoices and 
payment receipts (SAFT) related to 
November’15

until 31st
> CIT/PIT – Statement of income paid or 
placed at the disposal of non resident 
entities in November’15 (Form 30)

Fiscalidade | Angola Tax | Angola

Resumo Calendário Fiscal - Angola
Dezembro 2015 

Tax Calendar - December 2015
Angola

Até ao dia  10

> Pagamento das Contribuições da Segurança Social referente a Novembro

Até ao dia 31

> Data Limite do pagamento dos impostos referentes a Novembro:
 - Impostos Industrial (II) 
 - Imposto sobre os rendimentos de Trabalho (IRT)
 - Imposto de Selo (IS)
 - Imposto de Consumo (IPC)
 - Imposto sobre o arrendamento (IPU)
 - Imposto sobre a Aplicação de Capitais (IAC)

until 10th
> Payment of Social Security Contribu-
tions regarding November

until 31st
> November tax payment deadline:
- Corporate Income Tax (II)
- Personal Income Tax (IRT)
- Stamp Duty (IS)
- Consumption Tax  (IC)
- Urban Property Tax (IPU)
- Capital Application Tax (IAC)

15
> IRC  - 3.º pagamento por conta (Modelo P1)

> Derrama Estadual  - 3.º pagamento adicional por conta (Modelo P1)
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Legislação - Portugal | síntese novembro 2015

Lisboa

R. Julieta Ferrão
nº12, 304 e 503

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

geral@tgs-asa.pt

Leiria

EIRENA 

Centro Empresarial de Leiria
R. Casal Cego, CCI Covinhas

2420-315 Leiria, Portugal

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

Luanda
Belas Business Park

Ed. Bengo
Talatona, Luanda

Angola
geral@periexpert-ao.com

Reti�cação da portaria que aprova o sistema de classi�cação de estabelecimentos hoteleiros, de aldeamentos 
turísticos e de apartamentos turísticos
Declaração de Retificação n.º 49/2015  - D.R. n.º 214/2015, Série I de 2015-11-02, da Presidência do Conselho de Ministros - 
Secretaria-Geral

Retifica a Portaria n.º 309/2015, de 25 de setembro, dos Ministérios da Economia e do Ambiente, Ordenamento do Território e 

Energia, que procede à primeira alteração à Portaria n.º 327/2008, de 28 de abril, que aprova o sistema de classificação de estabe-

lecimentos hoteleiros, de aldeamentos turísticos e de apartamentos turísticos, publicada no Diário da República n.º 188, 1.ª série, 

de 25 de setembro de 2015

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

Coe�cientes de desvalorização da moeda 
Portaria n.º 400/2015  - D.R. n.º 218/2015, Série I de 2015-11-06, do Ministério das Finanças

Atualiza os coeficientes de desvalorização da moeda aplicáveis aos bens e direitos alienados durante o ano de 2015

Consultar documento original: http://bit.ly/1MCFYk2

Inovação e Conhecimento: Programa de Desenvolvimento Rural do Continente (PDR)
Portaria n.º 402/2015  - D.R. n.º 219/2015, Série I de 2015-11-09, do Ministério da Agricultura e do Mar

Estabelece o regime de aplicação da ação n.º 1.1 «Grupos Operacionais», da medida n.º 1, «Inovação», integrada na área n.º 1, 

«Inovação e Conhecimento» do Programa de Desenvolvimento Rural do Continente, abreviadamente designado por PDR 2020

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

IRS - Modelo 3
Portaria n.º 404/2015  - D.R. n.º 224/2015, Série I de 2015-11-16, do Ministério das Finanças

Aprova os novos modelos de impressos da declaração Modelo 3 e respetivas instruções de preenchimento

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

Regulamento Especí�co Sustentabilidade e E�ciência no Uso de Recursos
Portaria n.º 404-A/2015  - D.R. n.º 226/2015, 1.º Suplemento, Série I de 2015-11-18, da Presidência do Conselho de Ministros

Primeira alteração à Portaria n.º 57-B/2015, de 27 de fevereiro, que adota o Regulamento Específico Sustentabilidade e Eficiên-

cia no Uso de Recursos

Consultar documento original: http://bit.ly/1YUiq2A

Aprovação de valores de taxas moderadoras
Portaria n.º 408/2015  - D.R. n.º 231/2015, Série I de 2015-11-25, do Ministério das Finanças e da Saúde

Primeira alteração à Portaria n.º 306-A/2011, de 20 de dezembro, que aprova os valores das taxas

moderadoras previstas no artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 113/2011 de 29 de novembro, bem como

as respetivas regras de apuramento e cobrança

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

Alterações aos Modelos 2 e  44
Portaria n.º 414/2015 - D.R. n.º 234/2015, Série I de 2015-11-30, do Ministério das Finanças

Primeira alteração à Portaria n.º 98-A/2015, de 31 de março, que aprova 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

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

Nota: Esta síntese não dispensa a leitura cuidada dos documentos que lhe deram origem.

A presente Newsletter destina-se a ser distribuída entre Clientes, Parceiros e Colegas e a informação nela contida é prestada de forma geral e abstrata, não devendo servir de base para 
qualquer decisão sem assistência profissional qualificada. O conteúdo desta Newsletter não pode ser reproduzido no seu todo ou em parte sem a autorização expressa da tgs asa.

asa  - Alberto Soares & Associados, SROC pertence à rede internacional tgs global,  uma rede global de empresas independentes 
de prestação de serviços de suporte à gestão orientada em prestar um serviço de excelência em todo o mundo 


