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III Conferência Anual da rede TGS reune membros de todo 
o mundo na cidade de Nova Iorque 

A cidade de Nova Iorque irá acolher a III Conferência Anual da TGS Global, 
reunindo representantes das várias empresas membro de vários pontos do 
mundo.

O evento irá realizar-se durante os dias 13 e 14 de Novembro nas insta-
lações do Le Parker Meridien Hotel New York, no coração da cidade.

Exmas Senhoras e Senhores, 

Nesta 7ª edição da nossa newsletter
mensal, para além de partilhamos as últimas
novidades da tgs, damos especial destaque às 
recentes alterações da Legislação Fiscal Angolana.
Como habitual, recordamos as principais obrigações 
fiscais a cumprir neste mês de novembro tanto em 
Portugal como em Angola e 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 7th edition of our monthly 
newsletter, we would like to 
share with you not only the latest 
tgs  news but also some high-
lights regarding the recent Fiscal 
Angolan legislation changes.
As usual, we also share the main 
tax obligations during November 
in Portugal and Angola and the 
Portuguese legislation published 
during October.

We wish you a good reading!

3rd  Annual TGS Global Conference 
gathers worldwide members in 
New York

The third annual TGS Global conference 

will gather worldwide members in New 

York.

The event will take place on November 

13th and 14th at the Le Parker Meridien 

Hotel New York.

The conferece will focus on business 

development, best practices, under-

standing the USA market, network plans 

and goals, etc.

Both tgs asa and tgs cbpc will be repre-

sented by some of their partners.

Notícias | tgs News | tgs

tgs asaNovembro/November 2014 tgs cbpc&Portugal • Angola

Serão abordados diversos temas
relacionados com o desenvolvimento de 
negócios, melhores práticas, o mercado 
americano, planos e objetivos futuros da 
rede, etc.

A tgs asa e a tgs cbpc estarão presentes 
nesta Conferência Anual representadas 
por alguns dos seus sócios.
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Mexican company joins tgs network

Rocha Salas Y Cia., S.C. has recently 

joined the tgs global network.

Horacio Rocha San Miguel, Managing 

Partner of Rocha Salas, says, “We are 

always looking for new services and for 

ways to improve our current offer. By 

joining tgs global, we will be able to help 

our clients with their international 

efforts.  They will know that through our 

network, they will receive high quality 

services in other countries where they 

might be doing business. And this will 

differentiate us from other mid-size 

firms in Mexico”.

With more than 40 years of experience, 

Rocha Salas Y Cia is  specialized in 

providing accounting, auditing and tax 

consulting services.

tgs asaNovembro/November 2014 tgs cbpc&

TGS Global conta com novo membro do México

A empresa mexicana Rocha Salas Y Cia., S.C. é o mais recente membro a 
integrar a rede tgs. 

Horacio Rocha San Miguel, Sócio-Gerente da empresa, refere “Estamos 
sempre à procura de novos serviços e novas formas de melhorar a nossa 
oferta atual. Ao integrarmos a rede tgs, estaremos mais capazes de ajudar 
os nossos clientes numa perspetiva internacional pois saberão que através 
da nossa rede poderão receber serviços de alta qualidade noutros países e 
até proporcionar novos negócios. Será também uma forma de nos diferen-
ciar-nos de outras médias empresas (concorrentes) mexicanas”.

Com mais de 40 anos de experiência, a Rocha Salas Y Cia., S.C. é uma 
empresa especializada em prestar serviços de contabilidade, auditoria e 
consultoria fiscal.

Saiba mais sobre a Rocha Salas Y Cia em: www.rocha.com.mx

Candidaturas ao PDR 2020 abertas a partir de 15 de 
Novembro

As candidaturas ao Programa de Desenvolvimento Rural do Continente 
2014-2020 (PDR 2020 que substituirá o PRODER) vão estar abertas a partir 
do dia 15 de Novembro de 2014.

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

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

Applications open for PDR 2020 
from November 15

The applications for the new Rural 

Develpment Programme (PDR 2020) 

that will replace PRODER will be open 

from November 15.

Learn more about PDR 2020 at:  

http://bit.ly/1zEyefX

tgs is available to support all those 

interested in submitting an application 

to the PDR 2020 .

For any further information please 

contact: tgs@tgs-asa.pt
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Resumo Calendário Fiscal - Novembro 2014
Portugal

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

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

10

20

Tax Calendar - November 2014
Portugal

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

until 17th
> VAT – Filing of 3th Quartely VAT return 
and annexes

until 20th
> PIT/CIT /Stamp Duty – Payment of 
withholding taxes (corporate and personal 
income tax), and Stamp Duty, regarding 
October14
> VAT – Filing of October’14 and Quartely 
(3th Q) recapitulative statements 
(intra-Community supplies of goods and 
services) 
> Social Security – Payment of contribu-
tions, regarding October’14

until 25th
> VAT – Reporting of invoices and payment 
receipts related to October’14

until 28th
> CIT/PIT – Statement of income paid or 

placed at the disposal of non resident 

entities in September’14 (Form 30)

> Real Estate/Municipal Tax - Payment

28
> IRC/IRS  -  Declaração de rendimentos pagos ou colocados à 
disposição de sujeitos passivos não residentes em setembro’14 
(Modelo 30)

> IMI  -  Pagamento do Imposto Municipal sobre Imóveis

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

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

> IVA - Envio da Declaração Recapitulativa Mensal
(outubro’14) - transmissões intracomunitárias e prestações de 
serviços 

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

Fiscalidade | Portugal Tax | Portugal

Resumo Calendário Fiscal - Novembro 2014
Angola

Até ao dia  10

> Pagamento das contribuições da Segurança Social referente ao 

mês de outubro’14

Até ao dia 28

> Data Limite do pagamento dos impostos referentes a outubro:

 • 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 - November 2014
Angola

until 10th

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

until 28th
> October tax payment deadline:
- Personal Income Tax 
- Stamp Duty
- Consumption Tax 
- Urban Property Tax

17 > IVA  - Envio da declaração trimestral (3.º Trim.) e anexos
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Fiscalidade | Angola - Resumo Lei n.º 20/14 Tax | Angola
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Resumo da Lei que Aprova o novo Código das Execuções Fiscais e
o Regime Excecional de Regularização de Dívidas Fiscais
Lei n.º 20/14. D.R. n.º 192 Série I de 2014-10-11, da Assembleia Nacional

O Regime Excecional de Regularização de Dívidas 
Fiscais é aplicável a todos os contribuintes com 
dívidas respeitantes a:
(i)   Imposto Industrial;
(ii)  Imposto sobre os Rendimentos do Trabalho 
(IRT);
(iii) Imposto de Selo (IS);
(iv) Imposto sobre a Aplicação de Capitais (IAC);
(v)  Imposto Predial Urbano (IPU).

O perdão fiscal abrange todas as dívidas que 
respeitem a factos tributários ocorridos até 31 de 
dezembro de 2012 e que respeitem ao seguinte:
a) a impostos;
b) a multas;
c) a juros, incluindo juros de mora e compensatóri-
os, e quaisquer outros encargos legais;
d) a custos administrativos;
e) a custos processuais e multas judiciais aplicadas 
no processo tributário pelo Tribunal;
f)  ao que se encontre em fase de inspecção ou fase 
de execução;
g) ao que seja desconhecido pelas autoridades 
tributárias.

Este regime aplica-se mesmo que estejam 
pendentes contra os contribuintes:
Qualquer procedimento tributário que tenha sido 
iniciado pela Administração Fiscal, incluindo proced-
imento de inspeção, procedimento para apuramen-
to da situação tributária, procedimento de 
liquidação adicional, processo de transgressão fiscal 
e/ou processo de execução fiscal;
Qualquer processo penal que tenha sido iniciado 
pelos órgãos de polícia criminal ou pelos tribunais;

O regime de perdão fiscal não se aplica:
A dívidas aduaneiras, incluindo os impostos associa-
dos à tributação aduaneira;
Às empresas públicas e privadas cujo capital seja 
maioritariamente público;
Às empresas sujeitas aos regimes especiais de tribu-

tação das atividades petrolífera e mineira;
Às empresas cujo objeto social e/ou áreas de 
negócio inclua as atividades de tratamento, arma-
zenagem, exportação, transporte, refinação, trans-
formação, distribuição ou venda de petróleo, com-
bustíveis, betumes ou qualquer outro tipo de 
derivados petrolíferos;
Às contribuições para a Segurança Social;
A quaisquer outros impostos que não os acima iden-
tificados (Imposto Industrial, Imposto sobre os 
Rendimentos do Trabalho, Imposto de Selo, Imposto 
sobre a Aplicação de Capitais e Imposto Predial 
Urbano).
Às decisões judiciais proferidas em matéria 
tributária que, à data da sua entrada em vigor, já 
tenham transitado em julgado.

Para que os contribuintes possam beneficiar deste 
regime excecional não é necessário que estejam em 
cumprimento das seguintes obrigações:

Cadastramento e prestação de informação completa 
para atualização das bases de dados fiscais;

Prestação à Administração Fiscal de todas as infor-
mações relevantes para verificação e controlo da 
situação tributária;

Apresentação do comprovativo do pagamento dos 
impostos devidos a partir de 01.01.2013 e, no caso 
de empresas sujeitas a Imposto Industrial, acrescido 
da entrega da declaração e pagamento do Imposto 
Industrial devido em 2014 (referente ao exercício de 
2013).

O regime excecional de perdão de dívidas entrou em 
vigor no dia seguinte ao da publicação do diploma, 
ou seja, a partir de 23 de Outubro de 2014.

Mais Legislação Recente - D.R. n.º 192 Série I de 2014-10-11,
da Assembleia Nacional:
> Lei n.º 18/14: Aprova o Código do Imposto sobre os Rendi-
mentos de Trabalho
> Lei n.º 19/14: Aprova o Código do Imposto Industrial
> Lei n.º 21/14: Aprova o Código Geral Tributário
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Modelo o�cial da declaração da contribuição extraordinária sobre o setor energético
Portaria n.º 208/2014. D.R. n.º 196/2014, Série I de 2014-10-10, do Ministério das Finanças

Aprova o modelo oficial da declaração da contribuição extraordinária sobre o setor energético (declaração modelo 
27), bem como as respetivas instruções de preenchimento
Consultar documento original: http://bit.ly/1EaIc6s

Medida excecional de Apoio ao Emprego
Decreto-Lei n.º 154/2014 . D.R. n.º 202/2014, Série I de 2014-10-20, do Ministério da Solidariedade, Emprego e Segurança 
Social

Cria uma medida excecional de apoio ao emprego que se traduz na redução temporária da taxa contributiva a cargo 
da entidade empregadora
Consultar documento original: http://bit.ly/1vTJizb

Orçamento da Assembleia da República para 2015
Resolução da Assembleia de República n.º 86/2014. D.R. n.º 208/2014, Série I de 2014-10-28, da Assembleia da República

Consultar documento original: http://bit.ly/1uGO4Fn

Programa de Desenvolvimento Rural do Continente (PDR 2020)
Resolução do Conselho de Ministros n.º 59/2014. D.R. n.º 210/2014, Série I de 2014-10-30, da Presidência do Conselho de 
Ministros

Cria a estrutura de missão para o Programa de Desenvolvimento Rural do Continente (PDR 2020)
Consultar documento original: http://bit.ly/1xgWYbw

Alteração da lei que aprova a orgânica da Secretaria-Geral do Ministério da Solidariedade, Emprego e Segurança 
Social
Decreto Regulamentar n.º 5/2014 . D.R. n.º 210/2014, Série I de 2014-10-30, do Ministério da Solidariedade, Emprego e 
Segurança Social

Procede à primeira alteração ao Decreto Regulamentar n.º 21/2012, de 8 de fevereiro, que aprova a orgânica da 
Secretaria-Geral do Ministério da Solidariedade, Emprego e Segurança Social, concentrando neste serviço atribuições 
nos domínios dos recursos humanos, formação profissional nas matérias transversais, negociação e aquisição de bens 
e serviços, financeiro e patrimonial
Consultar documento original: http://bit.ly/1Eb4BRl

Código Fiscal do Investimento
Decreto-Lei n.º 162/2014 - D.R. n.º 211/2014, Série I de 2014-10-31, do Ministério das Finanças

No uso da autorização legislativa concedida pela Lei n.º 44/2014, de 11 de julho, aprova um novo Código Fiscal do 
Investimento e procede à revisão dos regimes de benefícios fiscais ao investimento produtivo, e respetiva regulamen-
tação
Consultar documento original: http://bit.ly/1zAhjuZ

Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras e ao Código dos Valores Mobiliários.
Decreto-Lei n.º 157/2014, Série I de 2014-10-24, do Ministério das Finanças

Transpõe a Diretiva n.º 2013/36/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26/06, e procede à alteração ao 
Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras e ao Código dos Valores Mobiliários.
Consultar documento original: http://bit.ly/1smXeR5

Legislação - Portugal | síntese outubro 2014

20

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

Coe�ciente de atualização dos diversos tipos de arrendamento urbano e rural para vigorar no ano civil de 2015
 Aviso n.º 11680/2014, de 2014/10/21, da Autoridade Tributária Aduaneira

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

Criação da Unidade de Gestão da Relação com os Contribuintes.
Despacho n.º 13171/2014, de 2014/10/30, da Autoridade Tributária Aduaneira
Consultar documento original: http://bit.ly/1wC4jm1

Declaração Mensal de Remunerações - Inserção de valores negativos
Ofício-circulado 20173/2014 - DSIRS, de 2014/10/14, da  Autoridade Tributária Aduaneira

Consultar documento original: http://bit.ly/1vHBN1K

CIRC - Obrigações contabilísticas das empresas – Prazo de conservação de  documentos
Informação Vinculativa  - Código do IRC  - Processos 1995/2014,  Despacho de 2014/10/08 do Diretor-Geral , da Autoridade 
Tributária Aduaneira

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

CIRS - Tributação de rendimentos obtidos de certi�cados enquanto produtos �nanceiros complexos 
Informação Vinculativa  - Processo 7402/2010, com despacho concordante do Diretor Geral da AT, de 4/10/2013 

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

CIVA - Localização de operações - Prestação de serviços de transporte, em que o serviço de armazenagem é um elemen-
to do serviço prestado.
Informação Vinculativa  - Processo nº 7269 por despacho de 2014/09/26, do SDG do IVA

Consultar documento original: http://bit.ly/1u6BDR7

Legislação - Portugal | síntese outubro 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
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Sabia que...?
Sabia que também pode consultar o Calendário 
Fiscal nos websites da tgs asa e tgs cbpc?
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