
tgs info think global    think tgs.

Editorial

entrepreneurial  |  quality driven  |  dynamic  |  truly international  |  visionary www.tgs-asa.pt 1

Exmas Senhoras e Senhores, 

Com a chegada da 10.ª edição
da nossa newsletter mensal
partilhamos convosco as notícias
mais recentes da tgs e recordamos
as principais obrigações fiscais a cumprir durante o 
presente mês de fevereiro tanto em Portugal como 
em Angola. 
Como habitual, apresentamos  também 
uma síntese da legislação portuguesa publicada
no passado mês de janeiro.

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

Dear all,

In this 10th 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 February in 
both countries and the Portu-
guese legislation published on 
January.

We wish you a good reading!
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Rede tgs global mantém 20.ª posição no ranking do IAB
(International Accounting Bulletin)

Os resultados do International Accounting Bulletin (IAB) World Survey 
2014 foram divulgados no passado mês de Janeiro e mantêm a rede tgs 
global, pelo segundo ano consecutivo, na 20.ª posição do ranking das 
maiores redes internacionais de Accounting.

De facto, é indiscutível o crescimento da rede tgs global, que tem atraído 
cada vez mais membros rigorosamente selecionados e provenientes de 
todo o mundo.

tgs global ranked at the IAB World 

Survey 2014

tgs global network was ranked, for the 

second consecutive year, number 20 in 

the International Accounting Bulletin 

(IAB) World Survey 2014.

The results were published last month 

and confirm the tgs global network 

growth that has been attracting more 

members carefully selected and from all 

over the world. 

Saiba mais em/For further information: www.internationalaccountingbulletin.com
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Grupo FALCON integra a rede tgs global

O Grupo FALCON, presente na Áustria, Hungria, Eslováquia e República 
Checa, é o mais recente membro da rede tgs global.

Com sede em Viena, e mais de 12 anos de experiência na áreas de 
Contabilidade, Fiscalidade e Auditoria, o Grupo FALCON irá representar a 
rede tgs nos seguintes países: Áustria, Eslováquia e República Checa.

“Somos uma empresa europeia de tamanho médio com um desenvolvi-
mento estável e prestamos serviços de consultoria e auditoria, através 
de uma rede cross-country e multidisciplinar.”

Compromisso e dedicação, cooperação e comunicação e integridade são 
os valores defendidos pelo Grupo Falcon.

FALCON Group joins tgs global network

Founded in Vienna, FALCON Group is 

the most recent member of tgs global 

network.

With more than 12 years of experience 

in Accounting, Tax, Payroll and Auditing 

areas, FALCON Group will be the repre-

sentative of tgs network in Austria, 

Slovakia and the Czech Republic.

“We are a medium-sized European 

company with stable development 

providing our consulting and audit 

services by cross-country and multidis-

ciplinary networking.”

Personal Commitment and dedication, 

communication and cooperation; and 

integrity are the Falcon Group  core 

values. 

New tgs Service - Business Training 

We are pleased to announce that we 

are now offering a new service to our 

clients in order to contribute to their 

growth and competitiveness: Business 

Training Courses . 

With a knowledgeable team of senior 

associate consultants we are able to 

help companies leverage their skills by 

providing business training courses 

according to their needs and strategic 

goals.

We also support companies interested 

in submitting applications for EU funds, 

namely Portugal2020 program among 

others.

For any further information please 

contact us: tgs@tgs-asa.pt.

Saiba mais em/For further information: http://www.fal-con.eu/en

Notícias | Portugal News | Portugal

Novo Servico tgs - Formação para Empresas

A tgs dispõe a partir do mês de Fevereiro de uma área inteiramente dedi-
cada à FORMAÇÃO PARA EMPRESAS suas clientes e para todo o mercado 
em geral. 

Implementamos e desenvolvemos projetos de formação dentro das 
Organizações e os nossos serviços passam por diagnosticar as necessi-
dades de formação; elaborar planos de formação ajustados às necessi-
dades diagnosticadas; executar os planos de formação com equipas de 
formadores credenciados e reconhecidos; avaliar o impacto da formação 
na organização; acompanhar todas as fases do processo formativo legal-
mente exigido, nomeadamente organização dos dossiers pedagógicos, 
registos no SIGO, entre outras.

Nesta nova área a tgs conta co muma equipa de consultores especializa-
dos para a elaboração de candidaturas a fundos comunitários, nomeada-
mente ao Portugal2020 e aos programas operacionais do Capital 
Humano e da Inclusão Social e Empresa cuja abertura estará para breve.

Contacte-nos através do email tgs@tgs-asa.pt para avaliar em que 
medida a sua organização poderá aceder a estes programas e de que 
forma a tgs poderá ser a parceira na formação da sua empresa e dos seus 
colaboradores.
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Clientes & Parceiros em Destaque Clients & Partners

Applications open for AÇORES2020
until 31st December 2020

The applications for the AÇORES2020 

(Azores)  program are now open until 

December 31 (2020).

Learn more about AÇORES2020 at:

http://bit.ly/1yWmL6j

tgs is available to support all companies

interested in submitting an application

to the AÇORES2020 program.

For any further information please

contact us: tgs@tgs-asa.pt

Candidaturas abertas aos concursos AÇORES2020
até 31 de dezembro de 2020

A Autoridade de Gestão do Programa Operacional AÇORES 2020 lançou 
recentemtente três concursos no âmbito do Sistema de Incentivos para 
a Competitividade Empresarial:

> Empreendedorismo Qualificado e Criativo
> Qualificação e Inovação
> Desenvolvimento Local e Fomento da Base Económica de Exportação

Apresente a sua candidatura com o apoio da tgs.
Para mais informações contacte-nos para o email: tgs@tgs-asa.pt

Saiba mais sobre os Concursos em: http://bit.ly/1yWmL6j

Notícias | Portugal News | Portugal

Conheça os nossos Consultores Associados
Get to know our Consultants

Pedro Pinto Gonçalves
Senior Associate Consultant

 

pedro.pinto.goncalves@tgs-asa.pt

> 15 anos de experiência em Gestão Empresarial e Financeira
   15 years of experience in Management and Finance

> Consultor de Gestão em diversas empresas
    Management Consultant at several companies

>  Pós-graduação em Gestão Financeira (ISG)
    Postgraduate Degree in Financial Management 

> Licenciatura em Gestão de Empresas (ISLA)
    Degree in Business Management 

ÁREAS DE ESPECIALIZAÇÃO E CONSULTORIA 
AREAS OF EXPERTISE AND CONSULTANCY

• Avaliação de empresas nacionais e estrangeiras | Business Assessment
• Reestruturação de dívida | Financing Solutions
• Reestruturação empresarial | Debt Restructuring
• Desenvolvimento de Projectos de Investimento | Investment Projects Development
• Assessoria à Gestão | Management Advisory
• Assessoria financeira em projectos de co-financiamento | Project Finance Advisory
• Implementação de programas como PER / SIREVE | Program Implementation

Gostava de tornar-se nosso(a) Consultor(a) Associado(a)?
Contacte-nos! tgs@tgs-asa.pt

tgs
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Fiscalidade | Portugal Tax | Portugal

Resumo Calendário Fiscal - Fevereiro 2015
Portugal

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

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

10

25

Tax Calendar - February 2015 - Portugal

until 10th
> CIT/PIT/Social Security – Monthly 
statement of remuneration submission 
regarding January’15
> VAT – Filing of monthly VAT return and 
annexes regarding December’14 

until 16th
> VAT - Filing of Quartely (4ºQ) VAT return 
and annexes 

until 20th
> PIT/CIT /Stamp Duty – Payment of 
withholding taxes (corporate and personal 
income tax), and Stamp Duty, regarding 
January’15
> VAT – Filing of monthly recapitulative 
statement
> Social Security – Payment of contribu-
tions, regarding January’15

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

until 27th
> CIT/PIT - Statement of income paid, tax 
withheld, tax deductions,social security and 
health contributions, and subscriptions, 
regarding year 2014 (Form 10)
> CIT/PIT – Statement of income paid or 
placed at the disposal of non resident 
entities in November’14 (Form 30)
> CIT/PIT – Donations received by 
nonprofits (Form 25)

> IRC  - Opção pelo regime simplificado
> IRC/IRS  -  Declaração de rendimentos pagos e retenções, 
deduções, contribuições sociais e de saúde e quotizações (2014)
(Modelo 10)
> IRC/IRS  -  Declaração de rendimentos pagos ou colocados à
disposição de sujeitos passivos não residentes (Modelo 30)

> IRC/IRS  - Donativos recebidos por entidades sem fins lucrativos 

(Modelo 25)

27

> IVA - Envio da declaração trimestral (4.ºT) e anexos16

Resumo Calendário Fiscal - Fevereiro 2015 - Angola

Até ao dia  10

> Pagamento das contribuições da Segurança Social referente ao 

mês de Janeiro’15

Até ao dia 27

> Pagamento do Imposto Predial Urbano

> Pagamento do Imposto sobre a Aplicação de Capitais

> Data Limite do pagamento dos impostos referentes a Janeiro:

 • Imposto sobre os rendimentos de Trabalho (IRT)

 • Imposto de Selo (IS)

 • Imposto de Consumo (IPC)

Fiscalidade | Angola Tax | Angola

TAX Calendar - February 2015
Angola

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

until 27th
>  Urban Property Tax Payment
>  Capital Application Tax Payment
> January tax payment deadline:
- Personal Income Tax 
- Stamp Duty
- Consumption Tax 

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

> IVA - Envio da Declaração Recapitulativa Mensal (transmissões 
intracomunitárias e prestação de serviços)

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

20

> IVA  - Comunicação dos elementos das faturas (SAFT)
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Aprovação do Acordo de Cooperação entre a República Portuguesa e a República de Moçambique no Domínio das 
Pescas, assinado em Maputo, em 26 de março de 2014
Decreto n.º1/2015 - D.R. N.º 2/2015 Série I de  2015-01-05, do Ministério dos Negócios Estrangeiros

Consultar documento original: http://bit.ly/1A9iW4c

Altera a designação do Instituto de Seguros de Portugal
Decreto-lei n.º1/2015 - D.R. n.º 3/2015, Série I de 2015-01-06, do Ministério das Finanças

Altera a designação do Instituto de Seguros de Portugal para Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de 
Pensões e aprova os estatutos desta entidade, em conformidade com o regime estabelecido na lei-quadro das 
entidades reguladoras, aprovada em anexo à Lei n.º 67/2013, de 28 de agosto
Consultar documento original: http://bit.ly/1zsZSqH

De�nição das características e estrutura do �cheiro através do qual deve ser efetuada à Autoridade Tributária e Adua-
neira a comunicação dos inventários
Portaria n.º2/2015 - D.R. n.º3/2015, Serie I de 2015-01-06, do Ministério das Finanças

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

Aprovação dos estatutos da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários
Decreto-lei n.º5/2015 - D.R. n.º 5/2015, Série I de 2015-01-08 do Ministério das Finanças

Procede à aprovação dos estatutos da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, ao regime estabelecido na 
lei-quadro das entidades reguladoras, aprovada em anexo à Lei n.º 67/2013, de 28 de agosto
Consultar documento original: http://bit.ly/1CQMFzr

Estabelecimento das condições e regras a observar na criação de sistemas de incentivos aplicáveis às empresas no 
território do continente
Decreto-lei n.º6/2015 - D.R. n.º 5/2015, Série I de 2015-01-08, do Ministério da Economia

Consultar documento original: http://bit.ly/1EVW2yg

Despacho que aprova as tabelas de retenção na fonte para vigorarem durante o ano de 2015
Despacho n.º 309-A/2015, 2015-01-12, do Ministério das Finanças
Consultar documento original: http://bit.ly/1ANI6Fb

Rati�cação da Convenção entre a República Portuguesa e a República da Croácia 
Decreto do Presidente da República n.º6/2015, Série I de  2015-01-12, da Presidência da República

Ratifica a Convenção entre a República Portuguesa e a República da Croácia para Evitar a Dupla Tributação e Prevenir 
a Evasão Fiscal em Matéria de Impostos sobre o Rendimento, assinada em Dubrovnik, em 4 de outubro de 2013
Consultar documento original: http://bit.ly/1Ceh4ot

Aprovação da Convenção entre a República Portuguesa e a República da Croácia
Resolução da Assembleia da República n.º3/2015 - D.R. n.º7/2015, Série I de 2015-01-12, da Assembleia da República

Aprova a Convenção entre a República Portuguesa e a República da Croácia para Evitar a Dupla Tributação e Prevenir 
a Evasão Fiscal em Matéria de Impostos sobre o Rendimento, assinada em Dubrovnik, a 4 de outubro de 2013
Consultar documento original: http://bit.ly/1AgYCwb

Reforma do regime de tributação dos organismos de investimento coletivo
Decreto-lei n.º7/2015 - D.R. n.º 8/2015, Série I de  2015-01-13, do Ministério das Finanças

No uso da autorização legislativa concedida pela Lei n.º 83-C/2013, de 31 de dezembro, procede à reforma do regime 
de tributação dos organismos de investimento coletivo, alterando o Estatuto dos Benefícios Fiscais, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 215/89, de 1 de julho, o Código do Imposto do Selo, aprovado pela Lei n.º 150/99, de 11 de setembro 
e a Lei n.º 64-A/2008, de 31 de dezembro. Consultar documento original: http://bit.ly/1EW035T

Legislação - Portugal | síntese janeiro 2015
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Nota: Esta síntese não dispensa a leitura cuidada dos documentos que lhe deram origem.

Condições que vigoram, durante o ano de 2015, para o reconhecimento do direito à antecipação da idade de pensão 
de velhice no âmbito do regime de �exibilização
Decreto-lei n.º 8/2015 - D.R. n.º 9/2015, Série I de 2015-01-14, dos Ministérios das Finanças e da Solidariedade, Emprego e 
Segurança Social

Procede à terceira alteração ao Decreto-Lei n.º 187/2007, de 10 de maio, e revoga o Decreto-Lei n.º 85-A/2012, de 5 
de abril, estabelecendo as condições que vigoram, durante o ano de 2015, para o reconhecimento do direito à anteci-
pação da idade de pensão de velhice no âmbito do regime de flexibilização 
Consultar documento original: http://bit.ly/1DhbYJt

Taxas supletivas de juros moratórios em vigor no 1.º semestre de 2015.
Aviso n.º 563/2015 , de 2015-01-19, do Ministério das Finanças
Consultar documento original: http://bit.ly/1IC3B02

Previsão da possibilidade de declaração voluntária da quantidade de sacos e pagamento da contribuição pelos 
operadores económicos que não sejam sujeitos passivos da contribuição sobre os sacos de plástico leves
Despacho n.º 850-A/2015, de 27 de janeiro, dos Ministérios das Finanças e do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia

Consultar documento original: http://bit.ly/1vd9ZiS

Aprova as instruções de preenchimento da Declaração Mensal de Remunerações
Portaria n.º17-A, D.R. n.º 21/2015, 1.º Suplemento, Série I de 2015-01-20, do Ministério das Finanças

Aprova as instruções de preenchimento da Declaração Mensal de Remunerações - AT, para cumprimento da obrigação 
declarativa a que se refere a subalínea i) da alínea c), e a alínea d), do n.º 1 do artigo 119.º, do Código do IRS
Consultar documento original: http://bit.ly/1LLHgMy

Legislação - Portugal | síntese janeiro 2015

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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Sabia que...?
Sabia que também pode consultar o Calendário 
Fiscal nos websites da tgs asa e tgs cbpc?

think global    think tgs.


