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Nova Iorque acolheu Conferência Anual da TGS Global

Exmas Senhoras e Senhores, 

Nesta 8ª edição da nossa newsletter
mensal, para além de partilhamos as últimas
novidades da tgs, damos a conhecer a nova obrigação 
fiscal sobre a Comunicação de Inventários à AT e,
como habitual, recordamos as principais obrigações 
fiscais a cumprir durante o presente mês de dezembro 
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,

In this 8th 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 December in 
both countries and the Portu-
guese legislation published 
during November.

We wish you a good reading!

New York City hosted the III Annual 
TGS Global Conference

Last month, New York City hosted the III 

Annual tgs global Conference that took 

place on November 13 and 14 at the Le 

Parker Meridien Hotel.

The Conference counted with the 

presence of 40 delegates representing 

20 accounting firms from over 17 coun-

tries.

During the second Conference day, 

Alberto Soares and Divaldo Roberto 

presented tgs cbpc to the other mem-

bers.

Formed in 2012, tgs global is the 18th 

largest international accounting 

network.
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A cidade de Nova Iorque acolheu no 
passado mês de Novembro a III 
Conferência Anual da rede tgs global. 
A Conferência realizou-se durante os 
dias 13 e 14 nas instalações do Hotel 
Le Parker Meridien e contou com a 
presença de 40 representantes de 20 
empresas membro provenientes de 
17 países diferentes.
Durante o segundo dia de Conferên-
cia, Alberto Soares e Divaldo Roberto 
apresentaram a tgs cbpc aos restantes 
membros.
Criada em 2012, a rede tgs global é 
atualmente a 18º maior rede interna-
cional na área de Accounting.

Em cima, da esquerda para a direita:
Divaldo Roberto  (tgs cbpc), Alberto Soares
(tgs asa) e João Prata (tgs cbpc).
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Clientes & Parceiros em Destaque Clients & Partners

DOM PEDRO PALACE HOTEL, Lisbon

Primely located in Lisbon's centre, this 

deluxe hotel offers elegant guest rooms 

and views over the city, the Tagus River 

and São Jorge Castle.

Dom Pedro Palace features a full range 

of spa facilities, with an indoor swim-

ming pool.

The spacious guest rooms are decorated 

in a classical style and come with a 

flat-screen satellite TV, mini-bar and 

free WiFi. 

Some of the suites feature panoramic 

Lisbon views and the hotel also has the 

option of a luxurious and spacious 

Penthouse suite with a 360º view over 

Lisbon.

Top business facilities with meeting 

capacity for up to 400 people, the hotel  

also features an Italian restaurant, 

where guests can dine on the terrace 

and a cafe-style bistro which serves 

Portuguese and international cuisine. 

tgs asaDezembro/December 2014 tgs cbpc&

DOM PEDRO PALACE HOTEL, Lisboa

O Dom Pedro Palace é um dos Hotel de 5 estrelas pertencentes ao 
grupo Dom Pedro Hotels que está presente em Portugal (Lisboa, 
Algarve e Madeira) e Brasil (Fortaleza).

Dotado de uma localização privilegiada no centro de Lisboa, o Hotel 
Dom Pedro Palace  conta com 263 quartos amplos e elegantes com uma 
vista deslumbrante sobre a cidade, e/ou o Rio Tejo e Castelo de São 
Jorge.

Situado em frente ao melhor Shopping de Lisboa, o Amoreiras  Shop-
ping Center, com 250 lojas de marcas conceituadas,  cinemas e restau-
rantes, o Hotel Dom Pedro Palace está ainda próximo do Shopping El 
Corte Inglés, da praça Marquês de Pombal e da Av. da Liberdade.

Para os apreciadores mais exigentes, o restaurante “Il Gattopardo” irá 
permitir uma magnífica viagem pela gastronomia italiana, ou pela 
cozinha tradicional portuguesa no Bistrot “Le Café”.

O Hotel Dom Pedro Palace dispõe ainda de um SPA equipado com pisci-
na interior, salas de massagens e tratamentos, sauna, banho turco, 
jacuzzi e fitness center. 

Reconhecido pela vasta oferta de serviços para reuniões de negócios, 
aliado à excelente localização, o Dom Pedro Palace é um local de eleição 
para congressos e eventos com salas de reunião com capacidade para 
400 pessoas.

Contactos/Contacts:

Av. Eng. Duarte Pacheco, 24

1070-110 Lisboa

Portugal

t. (+351) 21 389 66 00 

e. lisboa.reservations@dompedro.com
Saiba mais sobre o Hotel Dom Pedro Palace, as condições para eventos,

Natal e Passagem de Ano em: http://bit.ly/131XkIu
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Fiscalidade | Portugal Tax | Portugal
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Nova Declaração Fiscal:

Comunicação dos Inventários à AT até ao dia 31 de Janeiro

No âmbito da nova obrigação declarativa que prevê a obrigatoriedade de comunicação dos 

inventários à Autoridade Tributária (AT) e a criação de um �cheiro informático para o efeito, a AT 

publicou no passado dia 26 de novembro o Manual de Integração de Software - Comunicação do 

Inventário de Existências à AT, que poderá ser consultado no seguinte link: http://bit.ly/1pTPDOo

Saiba mais sobre esta nova obrigação:

> Quem está sujeito a esta nova obrigação?

A comunicação dos inventários à AT deverá ser efetuada até ao dia 31 de janeiro, de cada 
ano, por transmissão eletrónica de dados, relativamente ao último dia do exercício anterior através do 
ficheiro criado pela AT.

No caso das pessoas que adotem um período de tributação distinto ao do ano civil, a comunicação 
deverá ser efetuada até ao final do 1.º mês seguinte à data do termo desse período. 

> Qual o prazo para comunicar à AT?

Todas as pessoas singulares e coletivas que tenham sede, estabelecimento estável ou domicílio fiscal em 
Portugal, que disponham de contabilidade organizada e estejam obrigadas à elaboração de inventário 
estão sujeitas à nova obrigação fiscal.

Contudo, ficam dispensadas da obrigação de comunicação, os sujeitos passivos cujo volume de negócios 
do exercício anterior ao da comunicação, não exceda 100.000,00 €.

> Quando é que a obrigação declarativa entra em vigor?

Assim que a proposta seja aprovada na Assembleia da República, esta obrigação fiscal será de aplicação 
imediata, ou seja, os sujeitos passivos terão de comunicar à AT, os inventários relativos ao período de 
2014, até ao dia 31 de janeiro de 2015.
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Resumo Calendário Fiscal - Dezembro 2014
Portugal

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

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

10

22

Tax Calendar - December 2014
Portugal

until 10th
> CIT/PIT/Social Security – Monthly 
statement of remuneration submission 
regarding November’14
> VAT – Filing of monthly VAT return and 
annexes regarding October’14 

until 15th
> PIT – 3rd Payment on account 
> State Surtax– 3rd additional payment on 
account

until 22nd
> PIT/CIT /Stamp Duty – Payment of 
withholding taxes (corporate and personal 
income tax), and Stamp Duty, regarding 
November’14
> VAT – Filing of November’14 recapitula-
tive statement 
> Social Security – Payment of contribu-
tions, regarding November’14

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

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

placed at the disposal of non resident 

entities in October’14 (Form 30)

31
> IRC/IRS  -  Declaração de rendimentos pagos ou colocados à 
disposição de sujeitos passivos não residentes em outubro’14 
(Modelo 30)

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

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

> IVA - Envio da Declaração Recapitulativa Mensal (novembro’14) 

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

Fiscalidade | Portugal Tax | Portugal

Resumo Calendário Fiscal - Dezembro 2014
Angola

Até ao dia  10

> Pagamento das contribuições da Segurança Social referente ao 

mês de novembro’14

Até ao dia 31

> Data Limite do pagamento dos impostos referentes a novembro:

 • 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 - December 2014
Angola

until 10th

> Payment of Social Security Contribu-
tions regarding November’14

until 31st
> November tax payment deadline:
- Personal Income Tax 
- Stamp Duty
- Consumption Tax 
- Urban Property Tax

15 > IRC  -  3.º Pagamento por conta

> Derrama Estadual  - 3.º Pagamento adicional por conta (Modelo P1)
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Aprovação de minutas de aditamento a contratos �scais de investimento celebrados entre o Estado Português e diver-
sas sociedades
Resolução do Conselho de Ministros n.º 62/2014 , D.R. Série I de 2014-11-04, da Presidência do Conselho de Ministros

Aprova minutas de aditamento a contratos fiscais de investimento, a contratos de investimento e a contratos de 
concessão de benefícios fiscais e declara a resolução de contratos de investimento e de contratos de concessão de 
benefícios fiscais, celebrados entre o Estado Português e diversas sociedades
Consultar documento original: https://dre.pt/application/�le/58728833

Adaptação à Região Autónoma da Madeira do modelo de governação dos fundos europeus estruturais e de investi-
mento (FEEI)
Decreto Legislativo Regional n.º 12/2014/M, D.R. Série I de  2014-11-04, Região Autónoma da Madeira - Assembleia Legislativa

Adapta à Região Autónoma da Madeira o Decreto-Lei n.º 137/2014, de 12 de setembro, o qual estabelece o modelo 
de governação dos fundos europeus estruturais e de investimento (FEEI), e respetivos programas operacionais (PO), 
para o período de programação 2014-2020
Consultar documento original: http://bit.ly/11TdQt1

Rati�cação da Convenção entre a República Portuguesa e Barbados 
Decreto do Presidente da República n.º 101/2014 - D.R., Série I de 2014-11-12, da Presidência da República

Ratifica a Convenção entre a República Portuguesa e Barbados para Evitar a Dupla Tributação e Prevenir a Evasão 
Fiscal em Matéria de Impostos sobre o Rendimento, assinada em Londres, em 22 de outubro de 2010
Consultar documento original: https://dre.pt/application/�le/58849214

Rati�cação da Convenção entre a República Portuguesa e a República do Senegal 
Decreto do Presidente da República n.º 102/2014 - D.R., Série I de 2014-11-12, da Presidência da República

Ratificação a Convenção entre a República Portuguesa e a República do Senegal para Evitar a Dupla Tributação e 
Prevenir a Evasão Fiscal em Matéria de Impostos sobre o Rendimento, assinada em Lisboa, em 13 de junho de 2014
Consultar documento original: https://dre.pt/application/�le/58849215

Aprovação da Convenção entre a República Portuguesa e Barbados
Resolução da Assembleia da República n.º 91/2014 - D.R., Série I de 2014-11-12, da Assembleia da República

Aprova a Convenção entre a República Portuguesa e Barbados para Evitar a Dupla Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal 
em Matéria de Impostos sobre o Rendimento, assinada em Londres, a 22 de outubro de 2010
Consultar documento original: http://bit.ly/11TgAqf

Rati�cação da Convenção entre a República Portuguesa e a República de São Marino
Decreto do Presidente da República n.º 103/2014 - D.R., Série I de 2014-11-13, da Presidência da República

Ratifica a Convenção entre a República Portuguesa e a República de São Marino para Evitar a Dupla Tributação e 
Prevenir a Evasão Fiscal em Matéria de Impostos sobre o Rendimento, assinada em São Marino em 18 de novembro 
de 2010
Consultar documento original: http://bit.ly/1vmbqin

Rati�cação a Convenção entre a República Portuguesa e a República Democrática Federal da Etiópia
Decreto do Presidente da República n.º104/2014 - D.R., Série I de 2014-11-13, da Presidência da República

Ratifica a Convenção entre a República Portuguesa e a República Democrática Federal da Etiópia para Evitar a Dupla 
Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal em Matéria de Impostos sobre o Rendimento, assinada em Adis Abeba, a 25 de 
maio de 2013
Consultar documento original: http://bit.ly/1rWWDFW

Legislação - Portugal | síntese novembro 2014

20

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

Aprovação da Convenção entre a República Portuguesa e a República de São Marino 
Resolução da Assembleia da República n.º 95/2014 - D.R., Série I de 2014-11-13, da Assembleia da República

Aprova a Convenção entre a República Portuguesa e a República de São Marino para Evitar a Dupla Tributação e Preve-
nir a Evasão Fiscal em Matéria de Impostos sobre o Rendimento, assinada em São Marino em 18 de novembro de 
2010
Consultar documento original: http://bit.ly/1BcX2wh

Aprova a Convenção entre a República Portuguesa e a República Democrática Federal da Etiópia
Resolução da Assembleia da República n.º 96/2014 - D.R., Série I de 2014-11-13, da Assembleia da República

Aprova a Convenção entre a República Portuguesa e a República Democrática Federal da Etiópia para Evitar a Dupla 
Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal em Matéria de Impostos sobre o Rendimento, assinada em Adis Abeba, a 25 de 
maio de 2013
Consultar documento original: https://dre.pt/application/�le/58852635

Alteração ao decreto-lei que aprova o Estatuto das Instituições Particulares de Solidariedade Social
Decreto-lei n.º 172-A/2014 - D.R., Série I de 2014-11-14

Procede à quinta alteração ao Decreto-Lei n.º 119/83, de 25 de fevereiro, que aprova o Estatuto das Instituições 
Particulares de Solidariedade Social
Consultar documento original: http://bit.ly/1yeZHV6

Primeira alteração que �xa o valor das taxas de segurança a cobrar nos aeroportos da rede ANA, S. A., e nos restantes 
aeródromos e aeroportos
Portaria n.º 235/2014 - D.R., Série I de 2014-11-17
Consultar documento original:  http://bit.ly/1yeZVvt

Legislação - Portugal | síntese novembro 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
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Aproveitamos esta oportunidade
para desejar-lhe um Feliz Natal
e um Próspero Ano Novo!


