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Exmas Senhoras e Senhores, 

Nesta 21.ª edição da nossa
newsletter mensal, partilhamos
convosco as últimas novidades da tgs, 
e recordamos as  principais obrigações
fiscais a cumprir durante o presente mês
de fevereiro em Portugal e em Angola.
Como habitual, apresentamos uma
síntese da legislação portuguesa
publicada no passado mês de janeiro.

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

Dear all,

In this 21st edition of our
monthly newsletter, we would
like to share with you the latest
tgs news.

We also highlight the main tax
obligations for this month in 
Portugal and Angola and the most 
recent Portuguese legislation 
published on January 2016.

We wish you a good reading!

tgs global network’s global 
footprint is expanding rapidly

tgs global international network 
expands with new members: 

> CAP - Chartered Accountants 

Partners from Tunisia 

www.cap.com.tn

> Taju Audu & Co from Nigeria.

www.tajuaudu.com

More information available at:

www.tgs-global.com

Notícias | tgs News | tgs

Rede internacional tgs global em expansão

A rede internacional tgs global continua em franca expansão, contando 
agora com dois novos membros da Tunísia e Nigéria: CAP - Chartered 
Accountants Partners e Taju Audu & Co, respetivamente. 

Sediada em Túnis, a CAP - Chartered Accountants Partners presta serviços 
de contabilidade, auditoria, fiscalidade e consultoria a clientes de várias 
áreas: aeronáutica, tecnologia, agricultura, finanças, saúde e logística.

Com sede em Abuja, a Taju Audu & Co oferece uma gama completa de 
serviços a organizações públicas e privadas, incluindo auditoria, 
contabilidade, fiscalidade, consultoria empresarial, financeira e consultoria 
de gestão.

Saiba mais em: www.tgs-global.com
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Destaques | Portugal Highlights | Portugal

IRS - Regime Fiscal para Residentes 
não habituais

Quem pode solicitar a inscrição como Residente
não habitual?

• Seja considerado, para efeitos fiscais, residente em território 
português, de acordo com a legislação, no ano relativamente ao 
qual pretenda que tenha início a tributação como residente não 
habitual;

• Não tenha sido considerado residente em território 
português em qualquer dos 5 anos anteriores ao ano 
relativamente ao qual pretenda que tenha início a
tributação como residente não habitual.

Quando deve ser solicitada a inscrição?

A concessão do estatuto de residente não habitual deve ser 
precedida da inscrição como residente em território português 
junto de qualquer Serviço de Finanças ou Loja do Cidadão.

O pedido de inscrição como residente não habitual deve ser 
apresentado aquando da inscrição como residente em 
território português ou, posteriormente, até 31 de março, 
inclusive, do ano seguinte àquele em que se
torne residente neste território.

Personal Income Tax in Portugal
Non-regular tax regime  for non-regular 
residents

Who may apply for a non-regular resident status?

The non-regular resident tax regime is available for 

citizens who meet the following conditions:

• Deemed resident on Portuguese territory for tax 

purposes, according to any of the criteria defined on 

the Portuguese tax law, in the year to be taxed as a 

non-regular resident;

• Has not been deemed resident on Portuguese 

territory during the five years prior to the year 

pretended to be taxed as a non-regular resident.

When should the citizen apply for the non-regular 

resident status?

A registration as resident on Portuguese national 

territory  should be made at a local Tax office or Loja 

do Cidadão, before being deemed non-regular 

resident. 

The application for a registration as non-regular 

resident should be submitted at the moment of the 

registration as a resident on Portuguese territory or 

later until March 31st, of the year following the 

year in which one became resident on Portuguese 

territory.

Full version available in english at: 

http://bit.ly/1S0Dx2F

Consulte o documento 
completo em:
http://bit.ly/1S0Dx2F

(versão em inglês)
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> IRC/IRS/Seg. Social - Entrega da Declaração Mensal de Remune- 
rações (DMR), referentes a janeiro’16

> IVA  - Envio da Declaração IVA Mensal e anexos, referente ao mês 
de dezembro’15
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Fiscalidade | Portugal Tax | Portugal

22
> IRS/IRC/Imposto de Selo  - Pagamento e envio das importâncias 
retidas, referentes a janeiro’16

> Segurança Social  - Pagamento das contribuições relativas a 
janeiro’16

> IVA  - Envio da Declaração Recapitulativa Mensal  (janeiro’16)

29 > IRC - Opção pelo regime simplificado

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

disposição de sujeitos passivos não residentes (Modelo 30)

> IRC/IRS - Donativos recebidos por entidades sem fins lucrativos

(Modelo 25)

25
> IVA  - Comunicação dos elementos das faturas (SAFT) referentes a 
janeiro’16

Resumo Calendário Fiscal - Fevereiro 2016 | Portugal Tax Calendar - February 2016

until 10th

> CIT/PIT/Social Security – Monthly 
statement of remuneration submission
regarding January’16
> VAT – Filing of monthly VAT return and 
annexes regarding December’15

until 15th
> VAT - Filing of the Quaterly recapitulative 
statement (4.Q) related to 2015

until 19th
> CIT/PIT- Forms 10, 44, 45, 46 and 47 
submission (deadline extension)

until 22nd
> PIT/CIT /Stamp Duty – Payment of 
withholding taxes (corporate and personal 
income tax), and Stamp Duty, regarding 
January’16
> Social Security – Payment of contributions, 
regarding January’16
> VAT – Filing of January’16 recapitulative 
statement

until 25th
> VAT – Reporting of invoices and payment 
receipts (SAFT) related to January’16

until 29th
> CIT– Simplified regime option
> CIT/PIT – Statement of income paid or 
placed at the disposal of non resident 
entities (Form 30)
> CIT/PIT – Donations received by
nonprofits (Form 25)

Fiscalidade | Angola Tax | Angola

Resumo Calendário Fiscal - Angola
Fevereiro 2016

Tax Calendar - February 2016
Angola

Até ao dia  10
> Pagamento das Contribuições da Segurança Social referente a Janeiro

Até ao dia 29
> Data Limite do pagamento dos impostos referentes a Janeiro:

 - 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 January

until 29th
> January 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
> IVA  - Envio da Declaração Periódica trimestral relativa ao 4.º 
trimestre do ano de 2015 e respetivos anexos

19
> IRC/IRS  - Prorrogação do prazo de entrega das declarações: 
Modelo 10, 44, 45, 46 e 47
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Legislação - Portugal | síntese janeiro 2016

Escala de equivalência aplicável à determinação do montante do Rendimento Social de Inserção (RSI) 
Decreto-lei n.º 1/2016 - D.R. n.º 3/2016, Série I de 2016-01-06, do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança 
Social

Altera a escala de equivalência aplicável à determinação do montante do Rendimento Social de Inserção (RSI) a 

atribuir, prevista na Lei n.º 13/2003, de 21 de maio e atualiza o valor de referência do RSI, indexado ao valor do IAS, 

previsto na Portaria n.º 257/2012, de 27 de agosto

Consultar documento original: http://bit.ly/201BWhR

Abono de Família - agregados familiares monoparentais
Decreto-lei n.º 2/2016 - D.R. n.º 3/2016, Série I de 2016-01-06, do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança 
Social

Altera a percentagem da majoração do montante do abono de família a atribuir a crianças e jovens inseridos em 

agregados familiares monoparentais

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

Tabelas de retenção da sobretaxa de IRS
Despacho n.º 352-A/2016 - D.R. n.º 5/2016, 1.º Suplemento, Série II de 2016-01-08, de 2016-01-08, das Finanças - 
Gabinete do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais

Aprova as tabelas de retenção da sobretaxa de IRS

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

Trabalhadores a recibo verde
Resolução da Assembleia da República n.º 6/2016  - D.R. n.º 12/2016, Série I de 2016-01-19, da Direção-Geral do 
Tesouro e Finanças

Recomenda a prorrogação do prazo para a alteração do escalão de contribuição dos trabalhadores a recibo verde

Consultar documento original: http://bit.ly/1V33jS3

Taxas supletivas de juros moratórios
Aviso n.º 890/2016  - D.R. n.º 18/2016, Série II de 2016-01-29, das Finanças - Direção-Geral do Tesouro e Finanças

Taxas supletivas de juros moratórios em vigor no 1.º semestre de 2016

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

Abono de Família - abono de família pré-natal
Portaria n.º 11-A/2016  - D.R. n.º 20/2016, 1.º Suplemento, Série I de 2016-01-29, do Ministério das Finanças, do 
Trabalho, Solidariedade e Segurança Social

Atualiza os montantes do abono de família para crianças e jovens, do abono de família pré-natal, e respetivas 

majorações, e revoga a Portaria n.º 1113/2010, de 28 de outubro

Consultar documento original: http://bit.ly/1nt423y

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

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 

think global    think tgs.tgs

Sabia que...?
Sabia que pode seguir-nos através do LinkedIn?
Did you know that you can follow us on LinkedIn?
http://bit.ly/1oaYIzR


