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A tgs asa abre escritórios em Angola
A tgs asa está presente em Angola em conjunto com a tgs cbpc com o 
objetivo de melhor apoiar e acompanhar os seus clientes que operam 
nesse país. 

Com escritórios na cidade de Luanda, a tgs cbpc pretende ser uma 
referência para as pequenas e médias empresas angolanas que procuram 
um serviço de excelência nas áreas de Auditoria, Contabilidade, Fiscali-
dade, Consultoria e Recursos Humanos. Para o efeito, conta com uma 
equipa multidisciplinar de profissionais com uma vasta experiência no 
mercado angolano e nas suas diferentes atividades. 
Esta parceria visa dar respostas às necessidades das empresas que operam 
no mercado angolano bem como das que nele pretendem vir a desenvolv-
er o seu negócio.

A tgs cbpc é igualmente membro e representante em Angola da rede 

internacional tgs global.

Exmos Senhores, 
Temos o prazer de divulgar a 1ª edição
da nossa Newsletter mensal que pretende
divulgar as notícias mais recentes da tgs asa,
dos seus clientes e parceiros bem como fornecer aos 
leitores informação relevante sobre diversos temas da
área da Contabilidade e Fiscalidade portuguesa e
angolana. 

Desejamos-lhe uma boa leitura!

Manuel Alberto Soares, ROC nº 807
Sócio / Partner

We are pleased to announce the 
first edition of our monthly
newsletter that aims to share 
tgs asa’s latest news, its clients 
and partners and also to gather 
relevant information regarding 
the Portuguese and Angolan 
Accounting and Taxation. 

We wish you a good reading!

tgs asa opens o�ce in Angola

tgs asa is now also present in Angola to 
better support its international clients 
who operates in that country.
It had recently opened an office in the 
capital (Luanda) together with tgs cbpc, 
an Angolan company which offers 
services in Audit, Accounting and Tax, 
Consulting and Human Resources.
tgs cbpc is also an independent member 
of tgs global and represents the network 
in Angola.

Notícias | tgs News | tgs
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A rede tgs global está posicionada em 20º lugar no ranking 
mundial do International Accounting Bulletin e conta com 
dois novos membros
Após apenas dois anos desde o início da sua atividade, a rede tgs global 
ocupou, em 2013, a 20º posição no ranking das redes internacionais de 
empresas de Contabilidade de acordo com o International Accounting Bulletin 
World Survey.
A tgs global tem expandindo-se rapidamente por todo o globo e conta agora 
com dois novos membros: Gettry Marcus CPA, P.C. da América do Norte e 
Audit Network Hungary da Hungria.
Com escritórios em Nova Iorque e Long Island, a Gettry Marcus oferece 
serviços nas áreas de auditoria, contabilidade, fiscalidade e
consultoria contanto com uma equipa de profissionais
especialistas nos setores da Saúde e Imobiliário, entre
outros. A Gettry Marcus é o primeiro membro proveniente
dos Estados Unidos da América e constitui uma peça
estratégica fundamental para o crescimento e expansão 
a rede. Será inclusivamente o membro anfitrião da 

Conferência Anual da tgs global que decorrerá em
Novembro de 2014 na cidade de Nova Iorque.
Fundada em 2003 na cidade de Budapeste, a Audit
Network Hungary presta serviços de auditoria, contabilidade,
fiscalidade e consultoria jurídica. A sua carteira de clientes inclui empresas 
subsidiárias de organizações internacionais nomeadamente da Alemanha e 
Austrália.

Conferência Europeia da tgs global em Amesterdão
No dia 12 de Março de 2014, a tgs asa esteve presente na Conferência 

Europeia da tgs global que realizou-se na cidade de Amesterdão, na Holanda.
O evento teve como finalidade reunir os vários representantes dos países 
membros da rede para discussão das melhores práticas, iniciativas globais e 
planeamento estratégico. Foram ainda apresentados alguns projetos de 
desenvolvimento de negócios de empresas membro.
Nesse mesmo dia todos os presentes foram brindados com um cocktail de 

boas-vindas nas instalações da tgs lime tree, membro representante da rede 
na Holanda.

Avaliação da Satisfação dos Clientes tgs asa (2013)
No final do ano de 2013, realizámos um Inquérito de Satisfação de Clientes 
cuja avaliação acreditamos ser fundamental para melhorarmos os nossos 
serviços e correspondermos às necessidades e expetativas dos nossos 
clientes. O resultado obtido de 97% de satisfação, de acordo com a

metodologia NPS Score utilizada pela entidade independente que conduziu o 
inquérito, é para nós um motivo de orgulho, e veio reforçar o nosso compro-
misso em assegurar um serviço de qualidade que assenta em três pilares 
fundamentais, também estes espelhados nos resultados obtidos:

> Profissionalismo e competência técnica dos nossos colaboradores

> Disponibilidade para responder às solicitações dos clientes

> Pontualidade na prestação de serviço e no cumprimento dos prazos

Uma vez mais, agradecemos a todos os nossos clientes a disponibilidade e 

confiança demonstradas na tgs asa.

tgs global at the International 
Accounting Bulletin ranking 2013 and 
its two new members

In 2013, during its second year of activity, 

tgs global was ranked the 20th largest 
accounting network worldwide. 
tgs network has been growing rapidly 
and recently announced two new 
members: Gettry Marcus CPA, P.C. from 
United States and Audit Network 
Hungary, from Hungary.
Gettry Marcus has offices in New York 
City and Long Island and offers services in 
accounting, tax, and consulting services. 
They also have experts in the Real Estate 
and Health Care sectors, amongst others. 
Gettry Marcus will be hosting tgs global 
annual conference in November 2014, in 
New York City.
Founded in 2003, and headquartered in 
Budapest, Audit Network Hungary 
provides services in tax, auditing, 
bookkeeping, legal consulting and payroll 
accounting. They also work with
subsidiaries of foreign companies 
parented in Germany and Austria.

tgs European Regional Meeting

On the 12th March 2014, tgs asa attended 
to the tgs European Regional Meeting in 
Amsterdam (Netherlands). 
tgs members from different countries 
were able to discuss best practices, global 
initiatives and stretegic planning. 
By the end of the day we were presented 
with a welcome cocktail at the tgs lime 
tree launch event, a member and network 
representative in Netherlands.

Customer Satisfaction Survey (2013)

At the end of 2013, we implemented a 
Customer Satisfaction Survey to better 
assess our customers’ needs.
We obtained a satisfaction level of 97% 
according to the NPS Score methodology 
used by the independent company who 
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14º Almoço Anual da Associação LAÇO
A tgs asa esteve presente no 14º Almoço Anual da Associação Laço, organi-
zação sem fins lucrativos que luta contra o cancro da mama em Portugal, com 
quem temos o prazer de colaborar e acompanhar.
O evento que teve lugar no Hotel Cascais Miragem contou com a presença de 
230 mulheres e teve como objetivo angariar fundos para a atribuição de duas 
bolsas de investigação em Portugal na área do cancro da mama, no valor de 
25.000 euros cada. Os nomes dos vencedores já foram divulgados. As bolsas 
foram entregues a Joana Paredes, do IPATIMUP, que vai desenvolver um 
projeto sobre o cancro de mama “Triplo-negativo”, e Diana Gaspar, do 
Instituto de Medicina Molecular (IMM) da Faculdade de Medicina da Univer-
sidade de Lisboa, que irá desenvolver um projeto na área das metástases do 
cérebro. 

saiba mais sobre a Laço em www.laco.pt

Read more about Laço: www.laco.pt
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Fiscalidade

12
> IRC / IRS  / Seg. Social  - Entrega da Declaração Mensal de Remu-
nerações (DMR), referentes a abril’14
> IVA  - Envio da Declaração de IVA Mensal e anexos, referente ao 
mês de março’14

Resumo Calendário Fiscal - Maio 2014
Portugal
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A rede tgs global está posicionada em 20º lugar no ranking 
mundial do International Accounting Bulletin e conta com 
dois novos membros
Após apenas dois anos desde o início da sua atividade, a rede tgs global 
ocupou, em 2013, a 20º posição no ranking das redes internacionais de 
empresas de Contabilidade de acordo com o International Accounting Bulletin 
World Survey.
A tgs global tem expandindo-se rapidamente por todo o globo e conta agora 
com dois novos membros: Gettry Marcus CPA, P.C. da América do Norte e 
Audit Network Hungary da Hungria.
Com escritórios em Nova Iorque e Long Island, a Gettry Marcus oferece 
serviços nas áreas de auditoria, contabilidade, fiscalidade e
consultoria contanto com uma equipa de profissionais
especialistas nos setores da Saúde e Imobiliário, entre
outros. A Gettry Marcus é o primeiro membro proveniente
dos Estados Unidos da América e constitui uma peça
estratégica fundamental para o crescimento e expansão 
a rede. Será inclusivamente o membro anfitrião da 

Conferência Anual da tgs global que decorrerá em
Novembro de 2014 na cidade de Nova Iorque.
Fundada em 2003 na cidade de Budapeste, a Audit
Network Hungary presta serviços de auditoria, contabilidade,
fiscalidade e consultoria jurídica. A sua carteira de clientes inclui empresas 
subsidiárias de organizações internacionais nomeadamente da Alemanha e 
Austrália.

Conferência Europeia da tgs global em Amesterdão
No dia 12 de Março de 2014, a tgs asa esteve presente na Conferência 

Europeia da tgs global que realizou-se na cidade de Amesterdão, na Holanda.
O evento teve como finalidade reunir os vários representantes dos países 
membros da rede para discussão das melhores práticas, iniciativas globais e 
planeamento estratégico. Foram ainda apresentados alguns projetos de 
desenvolvimento de negócios de empresas membro.
Nesse mesmo dia todos os presentes foram brindados com um cocktail de 

boas-vindas nas instalações da tgs lime tree, membro representante da rede 
na Holanda.

Avaliação da Satisfação dos Clientes tgs asa (2013)
No final do ano de 2013, realizámos um Inquérito de Satisfação de Clientes 
cuja avaliação acreditamos ser fundamental para melhorarmos os nossos 
serviços e correspondermos às necessidades e expetativas dos nossos 
clientes. O resultado obtido de 97% de satisfação, de acordo com a

metodologia NPS Score utilizada pela entidade independente que conduziu o 
inquérito, é para nós um motivo de orgulho, e veio reforçar o nosso compro-
misso em assegurar um serviço de qualidade que assenta em três pilares 
fundamentais, também estes espelhados nos resultados obtidos:

> Profissionalismo e competência técnica dos nossos colaboradores

> Disponibilidade para responder às solicitações dos clientes

> Pontualidade na prestação de serviço e no cumprimento dos prazos

Uma vez mais, agradecemos a todos os nossos clientes a disponibilidade e 

confiança demonstradas na tgs asa.

Laço Association organizes 14th 
Fundraising Annual Lunch Event 

On the 28th March, tgs asa attended to  
the Annual Fundraising Lunch Event of 
LAÇO, a nonprofit organization who fights 
against breast cancer whom we have the 
pleasure to support and work with. The 
event was held at Cascais Miragem Hotel 
and was attended by 230 women. The 
main goal was to raise funds to assign two 
researh grants in Portugal related to the 
breast cancer.

TAx Calendar - May 2014
Portugal

until 12th

> CIT/PIT/Social Security – Statement of 
income paid, tax withheld, social security
and health contributions, and fees paid to 
professional associations, regarding 
April’14

> VAT – Filing of monthly VAT return and 
annexes regarding March’14

conducted the survey. We are proud of 
these results which highlight our
commitment to offer a high quality service 
based on three fundamental principles 
also mirrored in the results:
> Professionalism and competence  of our 
staff
> Customer assistance and Availability to 
respond to customers’ needs
> Timely Service Delivery
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Resumo Calendário Fiscal - Maio 2014
Angola

TAx Calendar - May 2014
Angola

> IRS/IMT - Entrega da Declaração Modelo 11 (Notários e outras 
entidades)
> IVA  - Envio da Declaração IVA Trimestral e anexos, referente ao 1º 
trim. 2014
> INTRASTAR  - Envio do INTRASTAT

15
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Fiscalidade Tax

> IRS/ IRC / Imposto de Selo  - Pagamento e envio das importâncias 
retidas, referentes a abril’14
> IVA  - Envio da Declaração Recapitulativa Mensal referente a 
abril’14 (transmissões intracomunitárias e prestações de serviços)
> Seg. Social  - Pagamento das Contribuições relativas a abril’14

20

26 > IVA  - Comunicação dos elementos das faturas referentes a abril’14

> IRC  - Envio da Declaração Modelo 22 relativa a 2013, Pagamento 
do IRC, da Derrama e da Derrama Estadual
> IRC /IRC  - Modelo 30 - Declaração de rendimentos pagos ou 
colocados à disposição de sujeitos passivos não residentes

Até ao dia  9 

> Pagamento das contribuições da Segurança Social referente ao mês de Abril

Até ao dia 30

> Imposto Industrial: entrega da Declaração de Rendimentos (Modelo 1, 
Grupo A) e pagamento relativo ao exercício anterior.

> Data limite do pagamento dos impostos referentes a abril’13:
 - Impostos Industrial 
 - 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)

31

until 15th

> PIT/Municipal Tax on Real Estate Transfer 
– Filing Form 11
> VAT – Filing of Quarterly VAT Return, 
regarding 1st quarter’14
> INTRASTAR – INTRASTAT submission

until 20th

> PIT/CIT /Stamp Duty – Payment of 
withholding taxes (corporate and personal 
income tax), and
Stamp Duty, regarding April’14
> VAT – Filing of April’14 recapitulative 
statement (intra-Community supplies of
goods and services)
> Social Security – Payment of contribu-
tions, regarding April’14

until 26th

> VAT – Reporting of invoices and payment 
receipts related to April’14

until 31st

> CIT – Delivery of the Income Statement 
(Form 22) related to 2013 and payment
> CIT/PIT – Statement of income paid or 
placed at the disposal of non resident 
entities in March’14 (Form 30)

until 9th

> Payment of Social Security Contributions 
regarding April’14

until 30th

> Delivery of the income return (Form1) 
and final payment , concerning the 
Witholding tax financial year.
> April 2013 tax payment deadline:
- Witholding tax
- Personal Income Tax 
- Stamp Duty
- Consumption Tax 
- Urban Property Tax
- Royalties



Alteração da Lei Orgânica da Autoridade Tributária e Aduaneira relativamente ao regime de Despesas
Decreto-Lei n.º 51/2014. D.R. n.º 65, Série I de 2014-04-02, do Ministério das Finanças

Procede à terceira alteração ao Decreto-Lei n.º 118/2011, de 15 de dezembro, que aprova a orgânica da Autoridade 
Tributária e Aduaneira, introduzindo alterações ao regime de despesas
Consultar documento original: http://bit.ly/1kRrYoS

Convenção entre a República Portuguesa e a República do Peru para Evitar a Dupla Tributação
Aviso n.º 48/2014, de 2014.04.03, do Ministério dos Negócios Estrangeiros.

Torna público que foram emitidas notas, em que se comunica terem sido cumpridas as formalidades
constitucionais internas de aprovação da Convenção entre a República Portuguesa e a República do Peru para evitar a 
dupla tributação e prevenir a evasão fiscal em matéria de Impostos sobre o Rendimento, assinada em Lisboa em 19 de 
novembro de 2012
Consultar documento original: http://bit.ly/RuCNpz

Normas de Execução do Orçamento de Estado para 2014
Decreto-Lei n.º 52/2014. D.R. n.º 68, Série I de 2014-04-07, do Monistério das Finanças

Estabelece as normas de execução do Orçamento do Estado para 2014
Consultar documento original: http://bit.ly/1otOszX

Reti�cação das Normas de Execução Estabelecidas do Orçamento de Estado para 2014
Declaração de Rectificação n.º 25/2014. D.R. n.º 72, Série I de 2014-04-11, da Presidência do Conselho de Ministros ,
Secretaria-Geral

Retifica o Decreto-Lei n.º 52/2014, de 7 de Abril, do Ministério das Finanças, que estabelece as normas de execução
do Orçamento do Estado para 2014, publicado no Diário da República n.º 68, 1.ª série, de 7 de Abril de 2014
Consultar documento original: http://bit.ly/1sqicAb

Reabilitação de edifícios/frações contruídos há pelo menos 30 anos ou localizados em áreas de reabilitação urbana
Decreto-Lei n.º 53/2014. D.R. n.º 69, Série I de 2014-04-08, do Ministério do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia

Estabelece um regime excecional e temporário a aplicar à reabilitação de edifícios ou de frações, cuja construção tenha 
sido concluída há pelo menos 30 anos ou localizados em áreas de reabilitação urbana, sempre que estejam afetos ou se 
destinem a ser afetos total ou predominantemente ao uso habitacional
Consultar documento original: http://bit.ly/RqYpU5

Procedimentos para a Adoção formal e a Divulgação dos Manuais Escolares
Portaria n.º 81/2014. D.R. n.º 70, Série I de 2014-04-09, do Ministério da Educação e Ciência 

Estabelece os procedimentos para a adoção formal e a divulgação da adoção dos manuais escolares a seguir pelos 
agrupamentos de escolas e pelas escolas não agrupadas e �xa as disciplinas em que os manuais escolares e outros 
recursos didático-pedagógicos não estão sujeitos ao regime de avaliação e certi�cação, bem como aquelas em que 
não há lugar à adoção formal de manuais escolares ou em que esta é meramente facultativa
Consultar documento original: http://bit.ly/1uG8mvU

Nota: Esta síntese não dispensa a leitura cuidada dos documentos
que lhe deram origem.
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A presente Newsletter destina-se a ser distribuída entre Clientes 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 

Regulamentação da Oferta Educativa e Formativa do Ensino à Distância
Portaria n.º 85/2014. D.R. n.º 74, Série I de 2014-04-15, do Ministério da Educação e Ciência

Regulamenta a modalidade de oferta educativa e formativa de Ensino a Distância para os alunos dos 2º e 3º ciclos do 
ensino básico e do ensino secundário e revoga a Portaria n.º 812/2010, de 26 de agosto
Consultar documento original: http://bit.ly/1mGtPiT

Alteração à Lei que cria as secções de processo executivo do Sistema de Solidariedade e
Segurança Social
Decreto-Lei n.º 63/2014. D.R. n.º 81, Série I de 2014-04-28, do Ministério da Solidariedade, Emprego e Segurança Social

Procede à sétima alteração ao Decreto-Lei n.º 42/2001, de 9 de fevereiro, que cria as secções de
processo executivo do sistema de solidariedade e segurança social, de�ne as regras especiais
daquele processo e adequa a organização e a competência dos tribunais administrativos
e tributários
Consultar documento original: http://bit.ly/1gbTZGo

Lisboa

R. Julieta Ferrão, nº12, 304
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) 940 871 849

geral@tgs-cbpc.com

Sabia que...?
Sabia que renovámos o nosso website?
Visite-nos em www.tgs-asa.pt e descubra
as novidades!
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O seu parceiro global
em Portugal


