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Exmas Senhoras e Senhores, 

Nesta 20.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 janeiro em Portugal (nomeadamente a
entrega, em alguns casos, do Modelo 44
relativo a Rendas recebidas em 2015)
e em Angola.Apresentamos também uma
síntese da legislação portuguesa publicada
no passado mês de dezembro.

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

Dear all,

In this 20th 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 for this month in both 
countries and the most recent 
Portuguese legislation published
on December 2015.

We wish you a good reading!

Milan will host the next tgs 
global European Conference 

This year, the tgs global European 
Conference will take place in 
Milan from the 11th until the 
13th May 2016.

This will be another great 
opportunity for all members to 
meet with each other and 
leverage  business networking 
opportunities.

www.tgs-global.com

Notícias | tgs News | tgs

Milão recebe Conferência Europeia 2016 da rede tgs global

A Conferência Europeia da rede internacional tgs global irá realizar-se em 
Itália, na cidade de Milão entre os dias 11 e 13 de maio de 2016. Será uma 
excelente oportunidade para os vários membros se reunirem e potenciarem 
novas oportunidades de negócios. Mais informações em: www.tgs-global.com
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Declaração Anual de Rendas - Modelo 44
Até ao �nal de janeiro 2016

QUEM?
> Pessoas singulares (IRS) titulares de rendimentos prediais (categoria F) que,
estando dispensadas de emitir recibo de renda eletrónico, optaram  por não emiti-lo e;

> Entidades (IRC) que tenham recebido rendas referentes a bens imóveis, quando
estejam legalmente dispensadas da emissão de fatura ou fatura-recibo e não as tenham 
emitido e comunicado à Autoridade Tributária e Aduaneira;

QUANDO?
A Declaração Anual de Rendas (Modelo 44) relativas às rendas recebidas durante o ano de 2015 tem de ser 
apresentada até ao final do presente mês de janeiro de 2016.

O QUÊ?
Na Declaração Anual de Rendas deve mencionar todas as importâncias recebidas dos inquilinos, pelo pagamento de 
rendas relativas a:
> Arrendamento;
> Subarrendamento;
> Cedência de uso do prédio ou de parte dele, que não arrendamento; ou
> Aluguer de maquinismos e mobiliários instalados no imóvel locado.

COMO?
A Declaração Anual de Rendas é apresentada, por via eletrónica, no website do Portal das Finanças, podendo, 
também, no caso das pessoas singulares, ser entregue em suporte papel junto de qualquer Serviço de Finanças.

O modelo impresso é exclusivo da Imprensa Nacional-Casa da Moeda (INCM) e, por isso, não pode ser utilizada a sua 
fotocópia. O impresso oficial pode ser adquirido em qualquer Serviço de Finanças.

Links úteis
> Portaria n.º 98-A/2015 de 31 de março: 
    http://bit.ly/1HM31Ix

> Portaria n.º 414/2015, de 30 de novembro:
    http://bit.ly/1We4Mpm

> Impresso da declaração/modelo 44 e instruções de preenchimento:
    http://bit.ly/1RSY4Vd

> Ofício Circulado n.º 20.181/2016, de 4 de janeiro, da DSIRS:
    http://bit.ly/1RGhUEY

> Ofício Circulado n.º 20.177/2015, de 30 de abril, do Gabinete da SDG do IR:
    http://bit.ly/1F5PZbX

Contactos úteis

> Centro de Atendimento 

Telefónico (CAT) da Autoridade 

Tributária e Aduaneira: 

707 206 707, todos os dias úteis

das 9h00 às 19h00

> Atendimento eBalcão:
http://bit.ly/1Pfs08Q

> Contactos Serviços de Finanças:
http://bit.ly/1OSW8eF
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> IRC/IRS/Seg. Social - Entrega da Declaração Mensal de Remune- 
rações (DMR), referentes a dezembro’15

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

11

tgs asaJaneiro/January 2016

www.tgs-asa.pt 3

think global    think tgs.

Fiscalidade | Portugal Tax | Portugal

20
> IRS/IRC/Imposto de Selo  - Pagamento e envio das importâncias 
retidas, referentes a dezembro’15

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

> IVA  - Envio da Declaração Recapitulativa Mensal  (dezembro’15)
e Trimestral (4ºT)

> IRS/IRC - Comunicação de rendimentos pagos, retenções e 

deduções efetuadas em 2015

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

> IRC/IVA  - Comunicação de inventários

> IRC/IRS  - Declaração de rendimentos pagos, de retenções, 
deduções, contribuições sociais e de saúde e quotizações, referentes 
a 2015 (exceto trabalho dependente) - Modelo 10

25
> IVA  - Comunicação dos elementos das faturas (SAFT) referentes a 
dezembro’15

Resumo Calendário Fiscal - Janeiro 2016
Portugal

TAx Calendar - January 2016

until 11th

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

until 20th
> PIT/CIT /Stamp Duty – Payment of 
withholding taxes (corporate and personal 
income tax), and Stamp Duty, regarding 
December’15
> Social Security – Payment of contribu-
tions, regarding December’15
> VAT – Filing of December’15 and
Quaterly recapitulative statements
> PIT/CIT - Statement of income paid, tax
withheld and tax deductions regarding
2015

until 25th
> VAT – Reporting of invoices and 
payment receipts (SAFT) related to 
December’15

until 31st
> CIT/PIT – Statement of income paid or 
placed at the disposal of non resident 
entities in November’15 (Form 30)
> CIT/VAT – Communication of inventories
> CIT/PIT – Statement of income paid and 
tax withheld as final withholding tax rates 
in 2015 (Form 10)

Fiscalidade | Angola Tax | Angola

Resumo Calendário Fiscal - Angola
Janeiro 2016

Tax Calendar - January 2016
Angola

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

Até ao dia 31
> Data Limite do pagamento dos impostos referentes a Dezembro:

 - 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 December

until 31st
> December 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)
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Legislação - Portugal | síntese dezembro 2015

Política Externa Portuguesa
Resolução da Assembleia da República nº 138/2015, D.R. n.º 237/2015, Série I de 2015-12-03, da Assembleia da República

Orientações fundamentais da Política Externa portuguesa

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

Compromissos europeus de Portugal
Resolução da Assembleia da República nº 139/2015, D.R. n.º 237/2015, Série I de 2015-12-03, da Assembleia da República

Sobre a afirmação dos principais compromissos europeus de Portugal

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

CIVA - Direito à dedução - Viaturas Elétricas ou híbridas plug-in
Informação Vinculativa - CIVA - Processo nº 9577, Despacho de 2015-12-09, da Autoridade Tributária Aduaneira

Direito à dedução - Viaturas elétricas ou híbridas plug-in de viaturas ligeiras de passageiros ou mistas elétricas ou híbridas 

plug-in, quando consideradas viaturas de turismo

Consultar documento original: http://bit.ly/1P2n4dI

Regime de execução orçamental duodecimal
Decreto-lei n.º 253/2015  - D.R. n.º 254/2015, Série I de 2015-12-30, do Ministério das Finanças

Estabelece o regime de execução orçamental duodecimal entre 1 de janeiro de 2016 e a entrada em vigor da Lei do Orçamento 

de Estado para 2016

Consultar documento original: http://bit.ly/1O76ZQn

IRC - Apuramento do lucro tributável
Decreto Regulamentar n.º 19/2015  - D.R. n.º 254/2015, Série I de 2015-12-30, do Ministério das Finanças

Estabelece os limites máximos das perdas por imparidade e outras correções de valor para risco específico de crédito dedutíveis 

para efeitos do apuramento do lucro tributável em imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas e as regras a observar na 

sua determinação, nos termos previstos no n.º 2 do artigo 28.º-A e no n.º 1 do artigo 28.º-C do Código do Imposto sobre o Rendi-

mento das Pessoas Coletivas, a aplicar nos períodos de tributação que se iniciem em ou após 1 de janeiro de 2015

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

Contribuição Extraordinária de Solidariedade
Lei n.º 159-B/2015  - D.R. n.º 254/2015, 2.º Suplemento, Série I de 2015-12-30, da Assembleia da República

Extinção da contribuição extraordinária de solidariedade

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

Sobretaxa do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares (IRS)
Portaria n.º 159-D/2015  - D.R. n.º 254/2015, 2.º Suplemento, Série I de 2015-12-30, da Assembleia da República

Extinção da sobretaxa do imposto sobre o rendimento das pessoas singulares

Consultar documento original: http://bit.ly/1Rvvb18

Valor médio de construção por metro quadrado a vigorar em 2016
Portaria n.º 419/2015  - D.R. n.º 255/2015, Série I de 2015-12-31, do Ministério das Finanças

Fixa o valor médio de construção por metro quadrado, a vigorar no ano de 2016

Consultar documento original: http://bit.ly/1RceSb0
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Legislação - Portugal | síntese dezembro 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

Valor da retribuição mínima mensal garantida para 2016
Decreto-lei n.º 254-A/2015 - D.R. n.º 255/2015, 1.º Suplemento, Série I de 2015-12-31, do Ministério do Trabalho, Solidariedade 
e Segurança Social

Atualiza o valor da retribuição mínima mensal garantida para 2016

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

Regras de atualização do valor das pensões
Decreto-lei n.º 254-B/2015 - D.R. n.º 255/2015, 1.º Suplemento, Série I de 2015-12-31, do Ministério do Trabalho, Solidariedade 
e Segurança Social

Repõe as regras de atualização do valor das pensões do regime geral da Segurança Social e do regime de proteção social 

convergente e fixa o valor de referência do Complemento Solidário para Idosos, a vigorar a partir de 1 de janeiro de 2016

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

CIMI - Coe�cientes de localização mínimos e máximos de cada município
Portaria n.º 420-A/2015  - D.R. n.º 255/2015, 2.º Suplemento, Série I de 2015-12-31, do Ministério das Finanças

Aprova os coeficientes de localização mínimos e máximos a aplicar em cada município, previstos no artigo 42.º do Código do 

Imposto Municipal sobre Imóveis (CIMI)

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

Produtos petrolíferos e energéticos
Portaria n.º 420-B/2015  - D.R. n.º 255/2015, 2.º SUplemento, Série I de 2015-12-31, do Ministério das Finanças

Identifica os produtos petrolíferos e energéticos sujeitos ao adicionamento sobre as emissões de CO (índice 2), aplicável no 

continente, estabelece o valor da taxa do adicionamento e fixa o valor do adicionamento resultante da aplicação desta taxa aos 

fatores de adicionamento relativos a cada produto

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

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 
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Sabia que...?
Sabia que saímos na revista Quem é Quem
nas Sociedades de Revisores Oficiais de
Contas do Diário Económico? 

http://bit.ly/1IFNHwS


