
tgs info think global    think tgs.

Editorial

entrepreneurial  |  quality driven  |  dynamic  |  truly international  |  visionary www.tgs-asa.pt 1

Exmas Senhoras e Senhores, 

Antes de mais gostaríamos de
desejar a todos um Próspero 2015!
Nesta 9ª edição da nossa newsletter
mensal, para além de partilhamos as últimas
novidades da tgs, recordamos as principais 
obrigações fiscais a cumprir durante o presente mês 
de janeiro tanto em Portugal como em Angola. 
Para finalizar, apresentamos uma síntese da
legislação portuguesa mais recente.

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

Dear all,

First of all, we would like to wish 
you all a Prosperous 2015!
In this 9th 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 January in 
both countries and the Portu-
guese legislation published last 
month.

We wish you a good reading!
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prestigiada revista Fortune quer empresas públicas como privadas.

Os clientes beneficiam da experiência e especialização da equipa da 
CNM LLP ganha nas Big 4 e no setor, assim como do profissionalismo e 
abordagem personalizada dos seus serviços que permitem construir 
relações de confiança duradouras.

Saiba mais sobre a CNM LLP em: http://cnmllp.com/

Empresa de Los Angeles integra a rede tgs global

Fundada em 2003 em Los Angeles (Califórnia), a CNM LLP  é a segunda 
empresa dos Estados Unidos da América a integrar a rede tgs global.

Aproveitando a vasta experiência dos seus profissionais, a CNM LLP 
oferece aos seus clientes uma gama completa de serviços nas áreas de  
Contabilidade e Consultoria assim como Reporte Financeiro, Auditoria 
Interna e Sistema de Informação.

A CNM LLP possui uma carteira de clientes muito diversificada, desde 
start-ups a empresas contempladas na lista “Global Fortune 500” da 

CNM LLP from LA joins tgs network

Founded in 2003 and based in Los Ange-

les (California), CNM LLP is the second 

company from USA joining the tgs 

global network.

Its experienced professionals provide 

clients with a wide range of accounting 

and advisory services including financial 

reporting, internal audit and 

information systems. 

CNM LLP’s customer base ranges from 

start-up ventures to Fortune 500 

companies, both public and private 

ones.

Not only clients benefit from the team’s 

expertise gained at Big 4 accounting 

firms and in industry, but also its 

professional and personal approach to 

services that allow to build lasting 

relationships of trust.
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Novas regras de Comunicação de Inventários à
Autoridade Tributária já estão em vigor

As novas regras de Comunicação de Inventários à Autoridade Tributária 
(AT) referidas na edição anterior da nossa newsletter já entraram em 
vigor, com a publicação da Portaria n.º 2/2015 que obriga as empresas a 
comunicar eletronicamente os inventários à AT até ao dia 31 de Janeiro 
de 2015.

Após esta data, a AT irá levar a cabo, nos meses seguintes, uma ação de 
fiscalização no terreno para comprovação dos inventários declarados 
pelas empresas.

O incumprimento das novas regras constitui uma infração grave sujeita a 
coima de 2.000 a 10.000 EUR.

No caso de serem detetadas irregularidades, as respetivas correções 
poderão ser feitas em IRC e IVA, através de liquidações adicionais de 
impostos em falta, com os respetivos juros.

  

COMPETE 2020 - Candidaturas abertas às empresas 

       As candidaturas aos 2 concursos do Programa  
       Operacional Competitividade e Internacionalização  
       (COMPETE 2020) encontram-se abertas às empresas  
       até ao dia 13 de fevereiro 2015.
       Ambos os concursos destinam-se a Projetos Conjun-
tos de Internacionalização e Projetos Conjuntos de Qualificação das 
PME.
Apresente a sua candidatura com o apoio da tgs.
Para mais informações contacte-nos para o email: tgs@tgs-asa.pt
Saiba mais em: https://www.portugal2020.pt/Portal2020/Candidaturas-abertas

Electronic communication of 

inventories  now in e�ect

The new rules regarding the communi-

cation of inventories to the Portuguese 

Tax Authority mentioned at our previ-

ous edition, are now in effect.

The Ordinance nr 2/2015 of the 6th of 

January (Ministry of Finance) obliges to 

report to the Portuguese Tax Authority 

the company inventory.

The communication should be done 

until January 31, by electronic data 

transmission, concerning the last day of 

the previous year.

Consulte a Portaria n.º 2/2015 - D.R. n.º 3/2015, Série I de 2015-01-06, do Ministério das Finanças: 
http://bit.ly/1HVcTjO

COMPETE 2020 - Applications open

Applications to the COMPETE 2020 

program are open to SME until February 

13, 2015. 

tgs is available to support all those

interested in submitting an application:

For any further information, do not 

hesitate to contact us: tgs@tgs-asa.pt
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Clientes & Parceiros em Destaque Clients & Partners

DELTRAIN - Tourist Train Factory
Riding in excellence

Deltrain was founded in 1997 and is the 

only manufacturer in Portugal that is 

specialized in the production of tourist 

trains. The company’s evolution and 

growth in the international scene at the 

moment makes it one of the undeniable 

references in the European market.

Deltrain products are developed by and 

highly specialized and qualified team. 

This team supports itself on 

technological innovation in order to 

satisfy its clients most demanding 

requirements.

Full compliance with the international 

quality standards and safety 

requirements result in a durable and 

safe product. This quality matched with 

our innovative design of our products 

result in a perfect symbiosis solution of 

excellence.

For this reason, when you are choosing 

a Deltrain youare buying a “train for 

life!”.

DELTRAIN - Fábrica de Comboios Turísticos
Riding in excellence

A Deltrain foi fundada em 1997 e é o único fabricante em Portugal 
especializado em comboios turísticos.

A evolução da empresa e o seu crescimento ao nível internacional, 
tornam-na atualmente numa referência incontornável ao nível do 
mercado europeu.

Os produtos da Deltrain são concebidos por uma equipa altamente 
qualificada e especializada, apoiados na inovação tecnológica que 
visama satisfação dos requisitos mais exigentes do cliente.

O cumprimento integral das normas internacionais de qualidade e 
requisitos de segurança permitem, face à durabilidade e design inovador 
dos nossos produtos, resultar numa simbiose perfeita numa
solução de excelência.

Por essa razão, quando está a optar pela Deltrain, está a comprar 
“comboios para a vida!”.

Saiba mais sobre a DELTRAIN em/
Find out more at: 

www.deltrain.com

Contactos/Contacts: Rua do Pinheiro, Maçã | 2970-516 Sesimbra | Portugal | (+351) 212 680 459 | deltrain@deltrain.com
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Fiscalidade | Portugal Tax | Portugal

Resumo Calendário Fiscal - Janeiro 2015
Portugal

> IRC/IRS/Seg. Social - Entrega da Declaração Mensal de 
Remunerações (DMR), referentes a dezembro’14

> IVA  - Envio da Declaração IVA Mensal e anexos, referente ao mês de 
novembro’14

12

26

Tax Calendar - January 2015
Portugal
until 12th
> CIT/PIT/Social Security – Monthly 
statement of remuneration submission 
regarding December’14
> VAT – Filing of monthly VAT return and 
annexes regarding November’14 

until 20th
> PIT/CIT /Stamp Duty – Payment of 
withholding taxes (corporate and personal 
income tax), and Stamp Duty, regarding 
December’14
> VAT – Filing of November’14 and 
Quaterly recapitulative statements
> Social Security – Payment of contribu-
tions, regarding December’14
> CIT/PIT - Statement of income paid, tax 
withheld and tax deductions regarding 
2014

until 26th
> VAT – Reporting of invoices and 
payment receipts related to December’14

until 31st
> CIT/PIT – Statement of income paid or 

placed at the disposal of non resident 

entities in November’14 (Form 30)
> CIT/PIT – Statement of income paid and 
tax withheld as final withholding tax rates 
in 2014 (Form 39)

> IRC/IRS  -  Declaração de rendimentos pagos ou colocados à
disposição de sujeitos passivos não residentes em novembro’14
(Modelo 30)

> IRC/IRS  - Comunicação de rendimentos pagos e retenções efetua-
das a taxas liberatórias, referentes a 2014 (Modelo 39)

31

> IVA  - Comunicação dos elementos das faturas (SAFT) referentes a 
dezembro’14

> IRS/IRC/Imposto de Selo  - Pagamento e envio das importâncias
retidas, referentes a dezembro’14

> IVA - Envio das Declarações Recapitulativas Mensal (novembro’14) 
e Trimestral (4ºT)

> Segurança Social  - Pagamento das contribuições relativas a
dezembro’14

> IRS/IRC  - Comunicação de rendimentos pagos, de retenções e 
deduções efetuadas em 2014

20

Resumo Calendário Fiscal - Janeiro 2015
Angola

Até ao dia  10

> Pagamento das contribuições da Segurança Social referente ao 

mês de dezembro’14

Até ao dia 31

> Pagamento do Imposto Predial Urbano

> Pagamento do Imposto sobre a Aplicação de Capitais

> Data Limite do pagamento dos impostos referentes a dezembro:

 • Imposto sobre os rendimentos de Trabalho (IRT)

 • Imposto de Selo (IS)

 • Imposto de Consumo (IPC)

Fiscalidade | Angola Tax | Angola

TAX Calendar - January 2015
Angola

until 10th
> Payment of Social Security Contribu-
tions regarding December’14

until 31st
>  Urban Property Tax Payment
>  Capital Application Tax Payment
> December tax payment deadline:
- Personal Income Tax 
- Stamp Duty
- Consumption Tax 
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Aprovação do Regulamento de Gestão dos Reembolsos dos Sistemas de Incentivos do QREN
Portaria n.º 263/2014 - D.R. N.º 242/2014, Série I de  2014-12-16, da Presidência do Conselho de Ministros e Ministério
da Economia

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

Revisão do regime jurídico do arrendamento urbano
Lei n.º 79/2014 - D.R. n.º 245/2014, Série I de  2014-12-19, da Assembleia da República

Revê o regime jurídico do arrendamento urbano, alterando o Código Civil e procedendo à segunda alteração à Lei n.º 
6/2006, de 27 de fevereiro, à terceira alteração aoDecreto-Lei n.º 157/2006, de 8 de agosto, e à segunda alteração ao 
Decreto-Lei n.º 158/2006, de 8 de agosto
Consultar documento original: http://bit.ly/14BMGc8

Aprovação da folha de rosto e novos modelos de impressos
Portaria n.º 271/2014 - D.R. n.º 247/2014, Série I de 2014-12-23, do Ministério das Finanças

Aprova a folha de rosto e novos modelos de impressos, relativos a anexos que fazem parte integrante do modelo 
declarativo da informação empresarial simplificada
Consultar documento original: http://bit.ly/1vb6W9M

De�nição dos elementos que devem instruir o pedido de autorização previsto no n.º 12 do artigo 52.º do Código
do IRC
Portaria n.º 273/2014 - D.R. n.º 248/2014, Série I de 2014-12-24, do Ministério das Finanças

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

Critérios e procedimentos de controlo a adotar na transmissão de benefícios �scais e do direito à dedução dos gastos 
de �nanciamento líquidos
Portaria n.º 275/2014 - D.R. n.º 249/2014, Série I de 2014-12-26, do Ministério das Finanças

Estabelece os critérios e procedimentos de controlo a adotar na transmissão de benefícios fiscais e do direito à 
dedução dos gastos de financiamento líquidos, no âmbito de operações de cisão ou de entrada de ativos e estabelece 
os elementos que devem constar do requerimento, a apresentar junto da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT)
Consultar documento original: http://bit.ly/17pq5Rc

De�nição do fator de sustentabilidade e idade normal de acesso à pensão de velhice para os anos de 2015 e 2016
Portaria n.º 277/2014 - D.R. n.º 249/2014, Série I de  2014-12-26, do Ministério da Solidariedade, Emprego e Segurança Social
Consultar documento original: http://bit.ly/14942vD

Aplicação do regime transitório da Portaria n.º 426-A/2012, de 28 de dezembro, durante o ano de 2015
Portaria n.º 278/2014 - D.R. n.º 250/2014, Série I de 2014-12-29, do Ministério da Solidariedade, do Ministério das Finanças
Consultar documento original: http://bit.ly/1tSDL1q

Fixação da taxa de juro a que se refere a alínea m) do n.º 1 do artigo 23.º-A do Código do IRC
Portaria n.º 279/2014 - D.R. nº 251/2014, SÉRIE I DE 2014-12-30, do Ministério das Finanças
Consultar documento original: http://bit.ly/1scDsxh

Fixação do valor médio de construção por metro de quadrado a vigorar no ano 2015
Portaria nº 280/2014 - D.R. n.º 251/2014, Série I de  2014-12-30, do Ministério das Finanças
Consultar documento original: http://bit.ly/1BOn1He

Atualização dos coe�cientes de desvalorização da moeda a aplicar aos bens e direitos alienados durante 2014
Portaria n.º 281/2014 - D.R. n.º 251/2014, Série I de 2014-12-30, do Ministério das Finanças
Consultar documento original: http://bit.ly/1FyUCeo

Legislação - Portugal | síntese dezembro 2014
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Nota: Esta síntese não dispensa a leitura cuidada dos documentos que lhe deram origem.

Aprovação do novo Modelo RC 3048-DGSS, designado «Anexo SS» e as respetivas Instruções de Preenchimento
Portaria nº 284/2014 - D.R. n.º 252/2014, Série I de 2014-12-31, dos Ministérios das Finanças e da Solidariedade, Emprego e 
Segurança Social

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

Orçamento do Estado para 2015
Lei n.º 82-B/2014 - D.R. n.º 252/2014, 1º SUPLEMENTO, Série I de 2014-12-31,da Assembleia da República
Consultar documento original: http://bit.ly/17pylRf

Alteração do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas
Lei n.º 82-C/2014 - D.R. nº 252/2014, 2º SUPLEMENTO, Série I de 2014-12-316, da Assembleia da República

Consultar documento original: http://bit.ly/1xP3kjF

Reforma da tributação das pessoas singulares, orientada para a família
Lei n.º 82-E/2014 - D.R. n.º 252/2014, 2º SUPLEMENTO, Série I de 2014-12-31, da Assembleia da República

Consultar documento original: http://bit.ly/1xM3iZs

Normas de atualização das pensões mínimas do regime geral da segurança social para o ano de 2015
Portaria n.º 286-A/2014 - D.R. n.º 252/2014, 2º SUPLEMENTO, Série I de 2014-12-3, dos Ministérios das Finanças e da Solidarie-
dade, Emprego e Segurança Social

Consultar documento original: http://bit.ly/14C3xvt

Legislação - Portugal | síntese dezembro 2014

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 e cbpc, Lda pertencem 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 

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

think global    think tgs.
tgs asaJaneiro/January 2015 tgs cbpc&

A equipa da Alberto Soares
& Associados SROC deseja-lhe
um Próspero Ano 2015!
Our team wishes you a great 2015!


