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Exmas Senhoras e Senhores, 

Temos o prazer de divulgar a nossa
newsletter mensal onde partilhamos
as mais recentes notícias da tgs e
a mais recente legislação publicada
em Angola e Portugal.

Fique igualmente a par das principais
obrigações fiscais a cumprir no presente mês
de Julho tanto em Portugal como em Angola.

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

Dear all,

We are pleased to share with you 
our monthly newsletter tgs info.

In this edition, we will share with 
you the latest tgs news, the most 
recent legislation published in 
Angola and Portugal and the 
main tax obligations during July 
in both countries.

We wish you a good reading!
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Portugal • Angola

Singapura recebe Conferência Asia-Pací�co da TGS Global

A Conferência Asia-Pacífico da rede internacional tgs global está confir-
mada para os dias 27 e 28 de Agosto em Singapura.

O evento irá realizar-se nas instalações do Singapore Marriott Hotel e 
contará com a presença dos representantes das empresas membro da 
rede sedeados na região Ásia-Pacífico.

Para saber mais sobre as empresas pertencentes à rede tgs global 
localizadas nesta região consulte: http://bit.ly/1GvQsBT

Singapore will host the next TGS Global 

Asia-Paci�c Conference

The next tgs global Asia-Pacific 

Conference is now confirmed for 

Singapore on August 27 and 28.

The event will take place  at the 

Singapore Marriott Hotel facilities and 

will count with the presence of the 

delegates representing member firms 

from the Asia-Pacific region.

For further information about tgs  global 

members from Asia-Pacific please visit:

http://bit.ly/1GvQsBT
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Rede tgs global em expansão: Chile e Geórgia são os mais 
recentes membros

A rede internacional tgs global continua em expansão contando com a 
recente adesão de novos membros representantes da Geórgia e Chile.

A KK-GROUP, com escritórios nas cidades de Tbilisi e Kutaisi (Geórgia) 
oferece serviços de auditoria, contabilidade e consultoria.

Os seus clientes nacionais e internacionais operam em diversos setores 
nomeadamente, comércio, construção, produção, serviços, agricultura, 
educação, desporto, etc.

Saiba mais em: www.kk-group.org

A TAX GLOBAL, sedeada na capital chilena de Santiago é uma sociedade de 
profissionais altamente qualificados e  especialistas nos principais setores 
do país que oferecem serviços nas áreas da fiscalidade, auditoria e consulto-
ria.

A TAX GLOBAL tem uma vasta experiência e know-how nas seguintes áreas:
> Energia e mercados industriais  > Transporte
> Retalho    > Saúde
> Serviços financeiros   > Estado
> Tecnologia e telecomunicações > etc.

Saiba mais em: www.taxglobal.cl

TGS Global network expands with new 

members from Georgia and Chile

TGS Global network expands with new 

members: KK-GROUP from Georgia and 

TAX GLOBAL from Chile.

KK-GROUP has offices in Tbilisi (the 

capital) and Kutaisi cities and offers 

audit, accounting and consulting 

services.

Its clients are both national and interna-

tional and operate in the following 

sectors of activity:

> Trade           > Agriculture

> Construction               > Education

> Production                  > Sports

> Services          > etc

www.kk-group.org

TAX GLOBAL is  headquartered in 

Santiago, capital city of Chile. Its team is 

composed by highly qualified 

professionals who provide tax and 

advisory services.

TAX GLOBAL has a deep knowledge in 

the following sectors:

> Energy and Industrial markets        

> Retail                           

> Financial services      

> Technology, media and telecommuni-

cations  

> Transportation                 

> Health   

> State

The development of its employees 

through TRAINING is one of the key 

areas developed by TAX GLOBAL that 

organizes lectures and seminars, 

courses and also internal training 

programs.

www.taxglobal.cl

O desenvolvimento dos seus colaboradores 
através da FORMAÇÃO é também uma das 
apostas da TAX GLOBAL que, neste âmbito, 
organiza diversas palestras e seminários, desen-
volve e realiza cursos assim como programas 
internos de formação.
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Notícias | Angola

Nova Lei Geral do Trabalho de Angola
Lei n.º 7/15 D.R. n.º 87 Série I de 2015-06-15, da Assembleia Nacional

Foi publicada no passado dia 15 de Junho de 2015, a Nova Lei Geral do 
Trabalho – Lei n.º7/15 que revoga e substitui a anterior Lei Geral do 
Trabalho, aprovada pela Lei n.º 2/00, de 11 de Fevereiro, e entrará em 
vigor no prazo de 90 dias a contar daquela data, ou seja, no próximo dia 
14 de Setembro de 2015.

Esta nova lei pretende por um lado, estimular a atividade económica e, 
por outro, promover a responsabilização dos envolvidos nas relações 
laborais. Verificam-se assim alguma alterações relativas a:

> prazos para contratos de trabalho a termo certo
> faltas dos trabalhadores
> remuneração em dias de descanso semanal
> resolução de litígios laborais
> entre outras

Para mais informações, consulte o documento: http://bit.ly/1QNDk2I

Lei da Simpli�cação do Processo de Constituição das
Sociedades Comerciais, em vigor desde 17 de Junho 2015
Lei n.º 11/15 D.R. n.º 89 Série I de 2015-06-17, da Assembleia Nacional

Foi publicada em Diário da República de Angola a Lei da Simplificação do 
Processo de Constituição de Sociedades Comerciais  - Lei n.º 11/15, de 
17 de Junho de 2015 - que adota medidas de simplificação do processo 
de constituição de sociedades comerciais, unipessoais e pluripessoais, e 
introduz alterações ao Código Comercial.

Das alterações introduzidas destacamos as seguintes:
> eliminação da obrigação de escritura pública em diversas situações
> redução do valor mínimo de capital social das sociedades por quotas 
   para Kz. 1,00 (um Kwanza)
> eliminação do imposto de início de atividade
> eliminação do imposto de selo na constituição de sociedades
> introdução de um procedimento de constituição imediata de
   sociedades comerciais e de registos online
> possibilidade de diferimento do pagamento do capital inicial até
   ao termo do 1.º exercício económico;
 
Esta lei já está em vigor desde a sua data de publicação, ou seja, desde o 
dia 17 de Junho de 2015. No entanto, a implementação de alguns dos 
pontos desta lei será gradual e feita ao longo dos próximos meses.

 

News | Angola

New General Labour Law
Law nr. 7/15 of 15 June 2015

The New General Labour Law  - Law nr 

7/15 of 15 June 2015 - was published 

and goes in effect in September.

This new law aims to stimulate 

economic activity and promote 

accountability of those involved in the 

labour relations.

For further information: 

http://bit.ly/1QNDk2I

Simplified Process for the Incorporation 
of Companies
Law nr. 11/15 of 17 June 2015

The new simplified process for the 

incorporation of companies - Law nr 

11/15 of 17 June 2015  - was published 

and entered into force on the 17th June.

We highlight some of the main changes:

> elimination of a public deed obligation 

    in certain situations

> reduction of the minimum capital of 

   limited liability companies to Kz. 1,00   

   (one kwanza)

> elimination of the tax imposed to new 

   companies

> elimination of the stamp duty on the 

    incorporation of companies

> introduction of an expedite process of 

   incorporating companies, namely via      

   online

> possibility to defer the initial capital 

   payment until the end of the first 

   financial year

Some changes will be gradually 

implemented during the coming 

months.
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Fiscalidade | Portugal Tax | Portugal

Resumo Calendário Fiscal - Julho 2015
Portugal

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

> IVA  - Envio da Declaração IVA Mensal e anexos, referente ao mês 

de maio’15

10

> IMI  -  Pagamento do Imposto Municipal sobre Imóveis

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

> IRC  - 1.º pagamento por conta (Modelo P1)

> IRC  - 1.º pagamento adicional por conta (Modelo P1)

> Emissão de valores mobiliários  - Comunicação pelas entidades 
emitentes de valores mobiliários, com referência a 2014
( Modelo 34)

> IRS/IRC  - Comunicação de rendimentos isentos, dispensados de 
retenção ou com redução de taxa, pagos em 2014 (Modelo 31)

31

> IES / Declaração Anual  - Entrega da Informação Empresarial 
Simplificada (IES) relativa ao ano de 2014 e anexos aplicáveis

> Dossier Fiscal  - Entrega do processo de documentação fiscal,
referente a 2014

> Preços de Transferência - Organização da documentação relativa 

à política de preços de transferência, relativo a 2014

15

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

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

> IVA - Envio das Declarações Recapitulativas Mensal e Trimestral (2.ºT) 
relativas a transmissões intracomunitárias e prestações de serviços

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

20

Tax Calendar - July 2015 
Portugal

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

until 15th
> IES/Annual Return – Simplified Business 
Information (IES) and Annual Return 
submission regarding 2014
> Tax File - deadline for preparing the
2014 tax file
> Transfer Pricing - deadline for preparing 
the transfer pricing file related to 2014

until 20th
> PIT/CIT /Stamp Duty – Payment of 
withholding taxes (corporate and personal 
income tax), and Stamp Duty
> VAT – Filing of monthly and quarterly 
(2ndQ.) recapitulative statements
> Social Security – Payment of contribu-
tions

until 25th
> VAT – Reporting of invoices and payment 
receipts

until 31st
> Municipal Tax on Real Property - payment 
>  PIT/CIT– Statement of income paid or 
placed at the disposal of non resident 
(Form 30)

> CIT - First payment on account
(Form P1)

> CIT - Additional payment on account 
(Form P1)

> Securities  - Statement of issuance or
circulation of securities regarding 2014
(Form 34)
> CIT/PIT – Statement of exempt income, 
income subject to reduced tax rates or 
egarding which no withholding tax is 
required, paid in 2014 (Form 31)
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Demonstrações Financeiras e Relatórios conexos
Decreto-lei n.º 98/2015 - D.R. n.º 106/2015, Série I de 2015-06-02, do Ministério das Finanças

Transpõe a Diretiva n.º 2013/34/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de junho de 2013, relativa às 
demonstrações financeiras anuais, às demonstrações financeiras consolidadas e aos relatórios conexos de certas 
formas de empresas
Consultar documento original: http://bit.ly/1QEinY3

Alteração à Lei dos Compromissos e dos Pagamentos em Atraso
Decreto-lei n.º 99/2015 - D.R. n.º 106/2015, Série I de 2015-06-02, do Ministério das Finanças

Procede à terceira alteração ao Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de junho, que contempla as normas legais disci-
plinadoras dos procedimentos necessários à aplicação da Lei dos Compromissos e dos Pagamentos em Atraso, 
aprovada pela Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro
Consultar documento original: http://bit.ly/1BjaDUG

Regime jurídico das sociedades �nanceiras de crédito, de investimento, de locação �nanceira, entre outras
Decreto-lei n.º 100/2015 - D.R. n.º 106/2015, Série I de 2015-06-02, do Ministério das Finanças

Aprova o regime jurídico das sociedades financeiras de crédito e altera os regimes jurídicos das sociedades de investi-
mento, sociedades de locação financeira, sociedades de factoring e sociedades de garantia mútua
Consultar documento original: http://bit.ly/1Li56xN

Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado (CIVA)
PORTARIA N.º 172/2015 - D.R. n.º 109/2015, Série I de 2015-06-05, do Ministério das Finanças

Define o procedimento para apresentação do pedido de autorização prévia a que se refere o n.º 1 do artigo 78.º-B do 
Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado (Código do IVA) e aprova o modelo a utilizar para o efeito e respetivas 
instruções de preenchimento
Consultar documento original: http://bit.ly/1TuyEOf

Sinalização de segurança e saúde no trabalho
Portaria n.º 178/2015 - D.R. n.º 114/2015, Série I de 2015-06-15, do Ministério da Solidariedade, Emprego e Segurança Social

Primeira alteração à Portaria n.º 1456-A/95, de 11 de dezembro, que regulamenta as prescrições mínimas de 
colocação e utilização da sinalização de segurança e saúde no trabalho
Consultar documento original: http://bit.ly/1MLBYPN

Legislação - Portugal | síntese junho 2015

tgs asaJulho / July 2015 tgs cbpc&

Resumo Calendário Fiscal - Julho 2015 - Angola

Até ao dia  10
> Pagamento das contribuições da Segurança Social referentes
ao mês de Junho 2015

Até ao dia 31
> Data limite do pagamento dos impostos referentes a Junho:
 • Imposto Industrial (II)
 • Imposto sobre os Rendimentos de Trabalho (IRT)
 • Imposto de Selo (IS)
 • Imposto de Consumo (IC)
 • Imposto Predial Urbano (IPU)
 • Imposto sobre a Aplicação de Capitais (IAC)

Fiscalidade | Angola Tax | Angola

TAX Calendar - July 2015 - Angola

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

until 31st
> June 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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Nota: Esta síntese não dispensa a leitura cuidada dos documentos que lhe deram origem.

Demonstrações Financeiras e Relatórios conexos
Decreto-lei n.º 98/2015 - D.R. n.º 106/2015, Série I de 2015-06-02, do Ministério das Finanças

Transpõe a Diretiva n.º 2013/34/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de junho de 2013, relativa às 
demonstrações financeiras anuais, às demonstrações financeiras consolidadas e aos relatórios conexos de certas 
formas de empresas
Consultar documento original: http://bit.ly/1QEinY3

Alteração à Lei dos Compromissos e dos Pagamentos em Atraso
Decreto-lei n.º 99/2015 - D.R. n.º 106/2015, Série I de 2015-06-02, do Ministério das Finanças

Procede à terceira alteração ao Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de junho, que contempla as normas legais disci-
plinadoras dos procedimentos necessários à aplicação da Lei dos Compromissos e dos Pagamentos em Atraso, 
aprovada pela Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro
Consultar documento original: http://bit.ly/1BjaDUG

Regime jurídico das sociedades �nanceiras de crédito, de investimento, de locação �nanceira, entre outras
Decreto-lei n.º 100/2015 - D.R. n.º 106/2015, Série I de 2015-06-02, do Ministério das Finanças

Aprova o regime jurídico das sociedades financeiras de crédito e altera os regimes jurídicos das sociedades de investi-
mento, sociedades de locação financeira, sociedades de factoring e sociedades de garantia mútua
Consultar documento original: http://bit.ly/1Li56xN

Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado (CIVA)
PORTARIA N.º 172/2015 - D.R. n.º 109/2015, Série I de 2015-06-05, do Ministério das Finanças

Define o procedimento para apresentação do pedido de autorização prévia a que se refere o n.º 1 do artigo 78.º-B do 
Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado (Código do IVA) e aprova o modelo a utilizar para o efeito e respetivas 
instruções de preenchimento
Consultar documento original: http://bit.ly/1TuyEOf

Sinalização de segurança e saúde no trabalho
Portaria n.º 178/2015 - D.R. n.º 114/2015, Série I de 2015-06-15, do Ministério da Solidariedade, Emprego e Segurança Social

Primeira alteração à Portaria n.º 1456-A/95, de 11 de dezembro, que regulamenta as prescrições mínimas de 
colocação e utilização da sinalização de segurança e saúde no trabalho
Consultar documento original: http://bit.ly/1MLBYPN

Regime de atualização anual das Pensões
Decreto-lei n.º 107/2015 - D.R. n.º 115/2015, Série I de 2015-06-16, do Ministério da Solidariedade, Emprego e Segurança Social

Suspende o regime de atualização anual das pensões por incapacidade permanente e por morte resultantes de 
acidente de trabalho, previsto no artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 142/99, de 30 de abril
Consultar documento original: http://bit.ly/1dKB7mT

Marca Entidade Empregadora Inclusiva
Decreto-lei n.º 108/2015 - D.R. n.º 116/2015, Série I de 2015-06-17, do Ministério da Solidariedade, Emprego e Segurança Social

Procede à terceira alteração ao Decreto-Lei n.º 290/2009, de 12 de outubro, criando a Marca Entidade Empregadora 
Inclusiva, reforçando os apoios à qualificação, aos centros de recursos e ao emprego apoiado, bem como ajustando 
algumas matérias em função da implementação do Programa de Emprego e Apoio à Qualificação das Pessoas com 
Deficiência e Incapacidade
Consultar documento original: http://bit.ly/1TuAi2v

Programa de Contratos Locais de Desenvolvimento Social (CLDS 3G)
Portaria n.º 179-B/2015 - D.R. n.º 116/2015, 1º Suplemento, Série I DE 2015-06-17, do Ministério da Solidariedade, Emprego e 
Segurança Social

Cria a 3.ª geração do Programa de Contratos Locais de Desenvolvimento Social - Programa CLDS-3G, e aprova o regula-
mento específico que estabelece as normas orientadoras para a execução do Programa
Consultar documento original: http://bit.ly/1CJy8l1

Novas taxas de IVA a vigorar na Região Autónoma dos Açores
Lei n.º 63-A/2015 - D.R. n.º 125/2015, 2º Suplemento, Série I de 2015-06-30, da Assembleia da República

Fixa as novas taxas de IVA a vigorar na Região Autónoma dos Açores, alterando o Código do Imposto sobre o Valor 
Acrescentado e o Decreto-Lei n.º 347/85, de 23 de agosto
Consultar documento original: http://bit.ly/1GMyury

Legislação - Portugal | síntese junho 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

EIRENA 

Centro Empresarial de Leiria
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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Frankfurt, Alemanha (Germany)
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Sabia que...?
Sabia que os nossos escritórios em Leiria situam-se 
no EIRENA - Centro Empresarial de Leiria?

Saiba mais em: www.eirena.pt


