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Exmas Senhoras e Senhores, 

Nesta 14.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 junho 
tanto em Portugal como em Angola.
Como habitual, apresentamos também uma
síntese da legislação portuguesa publicada
no passado mês de maio.

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

Dear all,

In this 14th 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 June in both 
countries and the most recent 
Portuguese legislation published 
on May 2015.

We wish you a good reading!

Notícias | Portugal News | Portugal
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Portugal • Angola

TGS acreditada nos VALES no âmbito do Portugal 2020 - Apoio ao Investimento das PME

A tgs foi recentemente acreditada para a prestação de serviços de consultoria no âmbito dos Vales Empreendedo-
rismo, Internacionalização e Inovação do Portugal 2020.

As candidaturas da Fase II estão abertas de 15 de Junho a 31 de Agosto.

Saiba mais sobre esta medida de apoio ao investimento a PME e potencie o seu negócio! Leia o nosso Boletim 
Informativo que se segue.

Podemos apoiá-lo no desenvolvimento do seu projeto!
Contacte-nos para mais informações: tgs@tgs-asa.pt
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Estão abertas as candidaturas à Fase II dos VALES - Projetos Simpli�cados de Apoio
ao Investimento

Boletim Informativo

Rede global de em
presas independentes de prestação de serviços de suporte à gestão orientada em

 prestar um
 serviço de excelência em

 todo o m
undo

think global    think tgs.tgs

Sistema de Incentivos das PME
Vales - Projetos Simpli�cados
de Apoio ao Investimento

TGS | Maio 2015

CANDIDATURAS ABERTAS

A TGS está acreditada pelo Portugal 2020 para a prestação de serviços de
consultoria no âmbito dos VALES Empreendedorismo, Internacionalização
e Inovação.

FASE II

de 15 de Junho
a 31 de Agosto

Tipologias de Investimento:

VALE EMPREENDEDORISMO

Projetos de aquisição de serviços de consultoria na 

área do empreendedorismo imprescindíveis ao 

arranque das empresas, nomeadamente a elabo-

ração de planos de negócios.

VALE INTERNACIONALIZAÇÃO

Projetos de aquisição de serviços de consultoria na 

área de prospeção de mercado.

VALE INOVAÇÃO

Projetos de aquisição de serviços de consultoria de 

gestão, normas, certificação, etc.

Projetos 
até 20.000€ 

com incentivo 
a fundo perdido 

a 75%

Rua Julieta Ferrão,n.º12, Esc. 304 | 1600-131 Lisboa| (+351) 217 996 310 | tgs@tgs-asa.pt

Beneficiários: PME com menos de 2 anos de atividade

Beneficiários: PME com pelo menos 3 postos de trabalho
e que não tenha iniciado o processo de internacionalização 
ou que não exporte há pelo menos 12 meses

Beneficiários: PME com pelo menos 3 postos de trabalho

Podemos
apoiá-lo

no desenvolvimento
do seu projeto!

Contacte-nos para
mais informações: 

tgs@tgs-asa.pt
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Fiscalidade | Portugal Tax | Portugal

Resumo Calendário Fiscal - Junho 2015
Portugal

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

> IVA  - Envio da Declaração IVA Mensal e anexos, referente ao mês de 
abril’15

11

> IRS/IRC  - Declaração de rendimentos pagos ou colocados à 

disposição de sujeitos passivos não residentes em abril 2015

(Modelo 30)

> Planos de Ações  - Comunicação da criação ou aplicação em planos 
de opção/subscrição/atribuição/outros de valores mobiliários em 
benefício de colaboradores e/ou Membros de Órgãos Estatutários, 
referente a 2014 (Modelo 19)

30

Resumo Calendário Fiscal - Junho 2015 - Angola

Até ao dia  10
> Pagamento das contribuições da Segurança Social referente
ao mês de Maio’15
Até ao dia 30
> Data Limite do pagamento dos impostos referentes a Maio:
 • Imposto Industrual (II)
 • Imposto sobre os Rendimentos de Trabalho (IRT)
 • Imposto de Selo (IS)
 • Imposto de Consumo (IPC)
 • Imposto Predial Urbano (IPU)
 • Imposto sobre a Aplicação de Capitais (IAC)

Fiscalidade | Angola Tax | Angola

TAX Calendar - June 2015 - Angola
until 10th
> Payment of Social Security Contribu-
tions regarding May’15

until 30th
> May tax payment deadline:
- Corporate Income Tax (II)
- Personal Income Tax  (IRT)
- Stamp Duty (IS)
- Consumption Tax (IPC)
- Urban Property Tax (IPU)
- Capital Application Tax (IAC)

> INTRASTAT - Envio do INTRASTAT15

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

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

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

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

22

Tax Calendar - June 2015 | Portugal

until 11th
> CIT/PIT/Social Security – Monthly 
statement of remuneration submission 
regarding May’15
> VAT – Filing of monthly VAT return 
and annexes regarding April’15

until 15th
> INTRASTAT submission

until 22th
> PIT/CIT /Stamp Duty – Payment of 
withholding taxes (corporate and 
personal income tax), and Stamp Duty
> VAT – Filing of monthly recapitulative 
statements
> Social Security – Payment of contribu-
tions

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

until 30th
>  PIT/CIT– Statement of income paid 
or placed at the disposal of non 
resident (Form 30)
> Stock Options – Reporting of creation 
or contributions to stock option/sub-
scription/ award/ other schemes on 
behalf of employees or board mem-
bers, regarding 2014 (Form 19)
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Fundo de Estabilização Tributário
Portaria n.º 120/2015 - D.R. n.º 85/2015, Série I de 2015-05-04, do Ministério das Finanças

Fixa, para o ano de 2014, a percentagem do montante das cobranças coercivas derivadas dos processos instaurados 
pelos serviços da Autoridade Tributária e Aduaneira a afetar ao Fundo de Estabilização Tributário
Consultar documento original: http://bit.ly/1Ap8HcR

Épocas Balneares para o ano de 2015
Portaria n.º 123/2015 - D.R. n.º 86/2015, Série I de 2015-05-05, dos Ministérios da Defesa Nacional e do Ambiente, Ordenamento 
do Território e Energia

Procede à identificação das águas balneares, à qualificação das praias e à fixação das respetivas épocas balneares para 
o ano de 2015
Consultar documento original: http://bit.ly/1LBb119

Orçamento Suplementar - Assembleia da República
Resolução da Assembleia da República n.º 47/2015 - D.R. n.º 88/2015, Série I de 2015-05-07, da Assembleia da República

Primeiro orçamento suplementar da Assembleia da República para 2015
Consultar documento original: http://bit.ly/1Kh0HKW

Calendário de aprovação de contas das entidades em que detêm participações
Decreto-lei n.º 74/2015 - D.R. n.º 90/2015, Série I de 2015-05-11, do Ministério da Economia

Procede à segunda alteração ao Decreto-Lei n.º 187/2002, de 21 de agosto, e à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 
175/2008, de 26 de agosto, no sentido de conformar os respetivos regimes de aprovação anual de contas ao 
calendário de aprovação de contas das entidades em que detêm participações
Consultar documento original: http://bit.ly/1FKXSlE

Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social
Portaria n.º 137/2015 - D.R. n.º 96/2015, Série I de 2015-05-19, do Ministério da Solidariedade, Emprego e Segurança Social

Primeira alteração à Portaria n.º 188/2014, de 18 de setembro, que regulamenta as condições de organização e de 
funcionamento do Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social
Consultar documento original: http://bit.ly/1HFTVhv

Taxas - Prestação de serviços decorrentes de formação pro�ssional nas áreas da agricultura, das �orestas, do agroali-
mentar e do desenvolvimento rural

Estabelece as taxas devidas pela prestação de serviços com os procedimentos decorrentes de formação profissional 
nas áreas da agricultura, das florestas, do agroalimentar e do desenvolvimento rural
Portaria n.º 148/2015 - D.R. n.º 100/2015, Série I de 2015-05-25, do Ministério da Agricultura e do Mar
Consultar documento original: http://bit.ly/1Qt9UXD

Classi�cação, rotulagem e embalagem de substâncias e misturas
Decreto-lei n.º 88/2015 - D.R. n.º 103/2015, Série I e 2015-05-28, do Ministério da Solidariedade, Emprego e Segurança Social

Transpõe a Diretiva n.º 2014/27/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de fevereiro de 2014, que altera as 
Diretivas n.os 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE,98/24/CE do Conselho e a Diretiva n.º 2004/37/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, a fim de as adaptar ao Regulamento (CE) n.º 1272/2008, relativo à classificação, rotulagem e 
embalagem de substâncias e misturas
Consultar documento original: http://bit.ly/1MvpawG

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

Medida de Apoio Técnico à Criação e Consolidação de Projetos
Portaria n.º 157/2015 - D.R. n.º 103/2015, Série I de 2015-05-28, do Ministério da Solidariedade, Emprego e Segurança Social

Aprova a medida de Apoio Técnico à Criação e Consolidação de Projetos (ATCP), no âmbito do Programa de Apoio ao 
Empreendedorismo
Consultar documento original: http://bit.ly/1JO6jxT

Legislação - Portugal | síntese maio 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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Representantes das empresas membro na Conferência Europeia da TGS, Frankfurt (Alemanha) | Delegates at the TGS European Conference, Frankfurt (Germany)

Sabia que...?
Sabia que a próxima Conferência Mundial da rede tgs global

será em Novembro na capital inglesa, Londres?


