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A rede tgs ganhou o prémio Rising Star 2014

A rede tgs global ganhou o prémio Rising Star 2014 do International 
Accounting Bulleting (IAB) que organizou o seu evento anual de entrega de 
prémios no passado dia 16 de setembro. 

A tgs foi distinguida pelo seu franco crescimento, pela sua marca jovem e 
dinâmica e pelo seu objetivo de apoiar pequenas e médias empresas de 
todo o mundo através do desenvolvimento de vários programas e iniciati-
vas.

James Frost, CEO da tgs global ao receber o prémio comentou: "Estamos 
muito satisfeitos por receber este prémio. Na nossa curta história, temos 
conseguido alcançar metas significativas e atraído membros de elevado 
valor, orientados para o crescimento e para a excelência. Temos planos 
ambiciosos para o futuro. Gostaria ainda de agradecer aos juízes, o IAB e 
os patrocinadores deste prémio pelo reconhecimento das conquistas da 
tgs”.

Exmas Senhoras e Senhores, 

Nesta 6ª edição da nossa newsletter
mensal, partilhamos as últimas conquistas e
novidades da tgs, informamos sobre as principais 
obrigações fiscais a cumprir neste mês de outubro 
tanto em Portugal como em Angola e apresentamos
ainda a síntese da legislação portuguesa do passado 
mês de setembro.

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

Dear all,

In this 6th edition of our monthly 
newsletter, we would like to 
share with you the lastest tgs 
acomplishments and news, the 
main tax obligations during
October in Portugal and Angola 
and the Portuguese legislation 
published during September.
Find out more about the Expo 
2015 that will take place in 
Milan, starting on May 2015!

We wish you a good reading!

tgs wins Rising Star IAB Award 2014 

The new international network of 
accounting firms, tgs global, won the 
Rising Star 2014 award at the annual 
International Accounting Bulleting (IAB) 
event that took place on 16th September.
The judges honoured tgs because of its 
strong global growth, clear modern brand 
and focus on supporting SMEs around the 
world through business development 
programs and initiatives.
James Frost, CEO of tgs global commented 
"We are delighted to receive this award, in 
our short history we have achieved some 
significant goals and have attracted strong 
value and growth orientated members 
and we have ambitious plans for the 
future. I would like to thank the judges, 
the IAB and the sponsors of the award for 
recognising these accomplishments”.
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tgs supports EXPO 2015 Milan 
participants

From May 1st to October 31st 2015, 

Milan will receive 20 million visitors at 

EXPO 2015 under the theme “FEEDING 

THE PLANET, ENERGY FOR LIFE”.

Angola is one of the participant 

countries in this world event and it will 

be the protagonist of the first “Week-

end dei  Paesi”  (Weekend  of the 

Countries).

The event will be held during 6 months 

giving companies a wider visibility 

among national and international 

players and creating unique businesses 

and partnerships opportunities among 

participants and visitors not only in the 

food insdustry but also in all sectors 

related  to the event: restaurants, 

tourism, marketing, etc.

tgs offers support for those companies 

who are interested in participating  in 

EXPO 2015. The tgs member represen-

tative in Italy -  Studio Holzmiller & 

Partners - based in Milan, has a reputa-

ble experience in tax, legal and corpo-

rate issues both at a domestic and 

international level offering participants 

the proper tax framework for opera-

tions such as importations, service 

rendering, infrastructures, sponsor-

ships, exhibition rentals, as well as 

support in the drafting of all adminis-

trative documents and contracts. 

Studio Holzmiller & Partners will also 

have access to detailed and useful 

information due to specific communica-

tion channels with the Italian Revenue 

Authority created and customized for 

the event (i.e. “Desk Expo”).

tgs asaOutubro/October 2014 tgs cbpc&

tgs apoia empresas participantes na EXPO 2015 em Milão 

De 1 de maio a 31 de outubro, a cidade de Milão irá receber mais de 20 
milhões de visitantes na EXPO 2015 cujo tema central da exposição é 
“ALIMENTAR O PLANETA, ENERGIA PARA A VIDA”.

Angola é um dos países participantes no evento e será o protagonista da 
primeira “Weekend dei Paesi” (Fim de semana dos Países). Contará com 
um pavilhão de 3000 metros quadrados tendo como subtema: “Alimen-
tação e Cultura: Educar para Inovar”.

O evento que decorrerá durante 6 meses permitirá uma maior visibilidade  
a nível internacional das empresas participantes e fomentará oportuni-
dades de negócio e parcerias únicas entres os vários intervenientes não só 
no setor da alimentação mas também nos serviços relacionados com o 
evento: restauração, hotelaria, eventos, marketing, etc.

A tgs encontra-se disponível para apoiar as empresas que pretendem 
participar na Expo 2015. Para tal, conta com o apoio do membro represen-
tante em Itália  - Studio Holzmiller & Partners  - reconhecido pela sua 
alargada experiência e know-how nas áreas fiscal, legal e societário tanto a 
nível nacional como internacional. A Studio Holzmiller & Partners, sediada 
em Milão, poderá proporcionar um correto enquadramento fiscal das 
operações, nomeadamente a nível das importações, prestação de serviços, 
infra-estruturas, patrocínios, aluguer de stands e expositores. Além disso, 
poderá  também apoiar na elaboração de todos os documentos adminis-
trativos e contratos necessários à participação no evento, acedendo a 
informação detalhada e útil através de canais de comunicação específicos 
com a Entidade Tributária Italiana criados e personalizados para o evento  - 
“Expo Desk”.

Saiba mais sobre a EXPO 2015 em: www.expo2015.org

Para mais informações por favor contactar/For further information please contact:

Studio Holzmiller & Partners | Via Vittor Pisani, 28 | 20124 Milão

t.+39 02 673977101 | e.info@studioholzmiller.com
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Enlighten Advisory from Thailand is 
the most recent member of tgs

There is no doubt that the international 
network tgs is still growing!
Enlighten Advisory from Thailand is the 
most recent company joining tgs.
Based in Bangkok, Enlighten Advisory’s 
mission is “to be the leader of business 
solution in Thailand who serves clients 
with the best solutions of international 
quality as to provides the best benefits 
and satisfactions to clients”.
Services offered: 
> Consulting
> Accounting
> Auditing
> Software
> Training

Read more at: http://enlightenadvisory.com/
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Empresa tailandesa Enlighten Advisory integra a rede tgs

A rede tgs global continua a crescer! 
A empresa tailandesa Enlighten Advisory é o mais recente membro da tgs.
Sediada em Banguecoque, a Enlighten Advisory tem como Missão ser líder 
nacional na proposta de soluções de negócios através da oferta das 
melhores soluções a nível internacional proporcionando assim o máximo 
benefício e a melhor satisfação aos seus clientes.
A Enlighten Advisory oferece serviços nas áreas de:
> Consultoria
> Contabilidade
> Auditoria
> Desenvolvimento de Softwares
> Formação

Saiba mais em: http://enlightenadvisory.com/

Salário Mínimo Nacional aumenta para 505 euros mensais

No dia 30 de setembro foi publicado em Diário da República o aumento do 
salário mínimo nacional de 485 euros para 505 euros mensais. 
A par deste aumento foi também anunciada a descida da taxa social única 
para quem aufere a remuneração mínima que, de 23,75% passou para 
23%. 
Segundo o Governo, atualmente existem cerca de 350 mil trabalhadores 
abrangidos pelo salário mínimo nacional.
Estas alterações entraram em vigor já no presente mês de outubro de 
2014 e, segundo o decreto-lei publicado deverão manter-se até ao dia 31 
de dezembro de 2015.

Consulte o decreto-lei n.º 144/2014: http://bit.ly/ZtPchv

485€
mês/month

505€
mês/month

Aumento do Salário Mínimo Nacional / National Minimum Wage Increases

Portugal

National Minimum Wage rises

On September 30, the law regarding 
the national minimum wage increase 
from EUR 485 to EUR 505 per month 
was published.
According to the Portuguese Govern-
ment there are approximately 350 000 
employees covered by the national 
minimum wage.
These changes have taken effect since 
the October 1st 2014 and, in accor-
dance with the Decree-Law nr 
144/2014, it will remain until Decem-
ber 31st.

from October 2014
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Resumo Calendário Fiscal - Outubro 2014
Portugal

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

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

10

20

Tax Calendar - October 2014
Portugal

until 10th

> CIT/PIT/Social Security – Monthly 
statement of remuneration submission 
regarding September’14
> VAT – Filing of monthly VAT return 
and annexes regarding August’14 

until 22nd

> PIT/CIT /Stamp Duty – Payment of 
withholding taxes (corporate and 
personal income tax), and Stamp Duty, 
regarding September’14
> VAT – Filing of September’14 and 
Quartely (3ºQ) recapitulative 
statements (intra-Community supplies 
of goods and services) 
> Social Security – Payment of contribu-
tions, regarding September’14

until 25th

> VAT – Reporting of invoices and 

payment receipts related to Septem-
ber’14

until 31st

> CIT/PIT – Statement of income paid or 

placed at the disposal of non resident 

entities in August’14 (Form 30)

> CIT - 2nd Special Payment on account 

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

> IRC  -  2º Pagamento especial por conta (Modelo P1)

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

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

> IVA - Envio da Declaração Recapitulativa Mensal
(setembro’14) e Trimestral (3º Trim.)  - transmissões 
intracomunitárias e prestações de serviços 

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

Resumo Calendário Fiscal - Outubro 2014
Angola

Até ao dia  10

> Pagamento das contribuições da Segurança Social referente ao 

mês de setembro’14

Até ao dia 31

> Data Limite do pagamento dos impostos referentes a setembro:

 • Imposto sobre os rendimentos de Trabalho (IRT)

 • Imposto de Selo (IS)

 • Imposto de Consumo (IPC)

 • Imposto Predial Urbano (IPU)

Fiscalidade | Angola Tax | Angola

TAX Calendar - October 2014
Angola

until 10th

> Payment of Social Security Contributions 
regarding September’14

until 31st
> September tax payment deadline:
- Personal Income Tax 
- Stamp Duty
- Consumption Tax 
- Urban Property Tax
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Alteração à Lei dos Baldios - Estatutos dos Benefícios Fiscais
Decreto-Lei n.º 72/2014. D.R. n.º 168, Série I de 2014-09-02, da Assembleia da República

Procede à segunda alteração à Lei n.º 68/93, de 4 de setembro, que estabelece a Lei dos Baldios, à alteração ao 
Estatuto dos Benefícios Fiscais, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 215/89, de 1 de julho, e à nona alteração ao Regula-
mento das Custas Processuais, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 34/2008, de 26 de fevereiro
Consultar documento original: http://bit.ly/1n9cVhV

Regulamento de Gestão de Documentos da Autoridade para as Condições do Trabalho
Portaria n.º 171/2014. D.R. n.º 171, Série I de 2014-09-05, da Presidência do Conselho de Ministros e Ministério da Solidarie-
dade, Emprego e Segurança Social

Aprova o Regulamento de Gestão de Documentos da Autoridade para as Condições do Trabalho
Consultar documento original: http://bit.ly/ZN6Rl0

Instituição de Programas de Estágios
Decreto-Lei n.º 134/2014. D.R. n.º 172, Série I de 2014-09-08, do Ministério das Finanças

Procede à segunda alteração ao Decreto-Lei n.º 18/2010, de 19 de março, no sentido de permitir a instituição de 
programas específicos de estágios adaptados às condições especiais de determinados órgãos e serviços na pros-
secução das respetivas missões e atividades
Consultar documento original: http://bit.ly/1uQ07PV

Estabelecimento do regime Jurídico da Urbanização e Edi�cação
Decreto-Lei n.º 136/2014. D.R. n.º 173, Série I de 2014-09-09, do Ministério do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia

Procede à décima terceira alteração ao Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, que estabelece o regime 
jurídico da urbanização e edificação
Consultar documento original: http://bit.ly/10Eelqs

Regime especial aplicável aos ativos por impostos diferidos
Lei n.º 61/2014. D.R. n.º 163, Série I de 2014-08-26, da Assembleia da República

Aprova o regime especial aplicável aos ativos por impostos diferidos
Consultar documento original: http://bit.ly/1tU1xZb

Estrutura nuclear do Gabinete de Planeamento, Políticas e Administração Geral
Portaria n.º 179-A/2014. D.R. n.º 175, 1º Suplemento, Série I de 2014-09-11, do Ministérios das Finanças e da Agricultura e do 
Mar

Fixa a estrutura nuclear do Gabinete de Planeamento, Políticas e Administração Geral
Consultar documento original: http://bit.ly/1s3V3ph

Taxas a pagar pelo registo pro�ssional e emissão da cédula pro�ssional - Pro�ssões no âmbito das terapêuticas não 
convencionais
Portaria n.º 182-A/2014. D.R. n.º 176,  1º Suplemento, Série I de 2014-09-12, do Ministérios das Finanças e da Saúde

Fixa o montante das taxas a pagar pelo registo profissional e emissão da cédula profissional para o exercício das 
profissões no âmbito das terapêuticas não convencionais
Consultar documento original: http://bit.ly/1sYXE5R

Legislação - Portugal | síntese setembro 2014

20

26
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Nota: Esta síntese não dispensa a leitura cuidada dos documentos que lhe deram origem.

Condições de organização e de funcionamento do Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social
Portaria n.º 188/2014. D.R. n.º 180, Série I de 2014-09-18, do Ministério da Solidariedade, Emprego e Segurança Social

Regulamenta as condições de organização e de funcionamento do Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social
Consultar documento original: http://bit.ly/1vGEzCe

Procede à 2.ª alteração à Lei n.º 83-C/2013, de 31/12 (OE 2014), … , alterando ainda o CIVA, o CIEC, o EBF e o RGIT
Decreto-Lei n.º 75-A/2014. D.R. n.º 188, 1º Suplemento, Série I de 2014-09-30, da Assembleia da República

Procede à segunda alteração à Lei n.º 83-C/2013, de 31 de dezembro (Orçamento do Estado para 2014), à quinta 
alteração à Lei n.º 108/91, de 17 de agosto, e ao Decreto-Lei n.º 413/98, de 31 de dezembro, à quarta alteração à Lei 
n.º 28/2012, de 31 de julho, e à primeira alteração aos Decretos-Leis n.os 133/2013, de 3 de outubro, 26-A/2014, de 17 
de fevereiro, e 165-A/2013, de 23 de dezembro, alterando ainda o Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado, o 
Código dos Impostos Especiais de Consumo, o Estatuto dos Benefícios Fiscais e o Regime Geral das Infrações Tributárias
Consultar documento original: http://bit.ly/1uQ783b

CIRC - Enquadramento das micro empresas e dos establecimentos estáveis de entidades não residentes no n.º 2 do 
artigo 87.º do CIRC. Quali�cação como PME.
Informação Vinculativa  - Código do IRC  - Processos 683/2014 e 787/2014, Despachos de 2014-09-16 e 2014-09-02, da Autoridade 
Tributária Aduaneira

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

CIRC - Regime simpli�cado de determinação da matéria coletável. Falta de comunicação de faturas
Informação Vinculativa  - Código do IRC  - Processo 1983/2014, Despacho de 2014/09/09, da Autoridade Tributária Aduaneira

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

Legislação - Portugal | síntese setembro 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) 940 871 849

geral@tgs-cbpc.com

think global    think tgs.

Sabia que...?
Sabia que também prestamos serviços de
Assessoria Forense? 

Saiba mais em: http://bit.ly/1t4xkas
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