
tgs info
tgs asaNovembro/November 2015

think global    think tgs.

Editorial

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

Evento tgs asa: Alterações ao SNC - 2016

No seguimento das alterações ao Sistema de Normalização Contabilística 
(SNC), a tgs asa vai realizar o evento “Alterações ao SNC (2016)  - Aspectos 
Contabilísticos e de Relato Financeiro”. Este evento destinado aos seus 
Clientes, especialmente aos profissionais de Contabilidade, terá lugar no dia 
26 de novembro nas instalações do Hotel Dom Pedro Palace em Lisboa.
Para mais informações, por favor contactar: comunicacao@tgs-asa.pt

Exmas Senhoras e Senhores, 

Nesta 18.ª edição da nossa
newsletter, partilhamos convosco
as últimas novidades da tgs asa, 
nomeadamente o evento que vamos
realizar brevemente sobre as
Alterações ao SNC - 2016.
Recordamos também as principais
obrigações fiscais a cumprir durante
o presente mês de novembro tanto em
Portugal como em Angola e apresentamos
uma síntese da legislação portuguesa
publicada no passado mês de outubro.

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

Dear all,

In this 18th edition of our
monthly newsletter, we would
like to share with you the latest
news regarding tgs asa, namely 
the event we will organise soon 
about the  new Accounting Stan-
dards System in Portugal (2016).
We also highlight the main tax
obligations for this month in 
Portugal and Angola and the most 
recent Portuguese legislation 
published during October 2015.

We wish you a good reading!

tgs asa organises an event about 
the new Accounting Standards 
System 

Due to the forthcoming changes 
regarding the Accounting Standards 
System in Portugal, tgs asa is organising 
an event about this topic for its clients, 
especially accounting professionals.

The event will be held on the 26th 
November at the Dom Pedro Palace 
Hotel facilities, in Lisbon.

For any further information,
please contact: 
comunicacao@tgs-asa.pt 
 

Notícias | Portugal News | Portugal

Evento tgs asa

Alterações ao SNC - 2016
Aspectos Contabilísticos
e de Relato Financeiro
Lisboa, 26 de Novembro 2015 | Hotel Dom Pedro Palace 
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tgs global welcomes new member 
from Ireland

tgs global network continues to expand 
with a new member from Ireland - GBW.

Composed by 4 partners and with 
offices in Dublin and Cork cities, GBW 
offers a wide range of specialized 
services to SME in the following areas:

• Accounting
• Compliance
• Tax
• Audit
• Business Advisory
• Corporate Recovery

David Gillett, Managing Partner says: 
“We are delighted to be joining tgs 
global at this time. Ireland continues to 
be an attractive location for inbound 
investment, whilst Irish companies are 
increasingly active overseas. We need to 
be connected to a dynamic international 
network to be able to tap into the 
business opportunities available and 
access the expertise of professional 
colleagues around the world for the 
benefit of our clients.”

Learn more about GBW at:
www.gbw.ie

Rede tgs global agora também representada na Irlanda

A rede tgs global conta agora com um novo membro representante da 
Irlanda  - a GBW.

Constituída por 4 sócios e com escritórios nas cidades de Dublin e  Cork, a 
GBW presta serviços especializados a PME nas áreas de:

• Contabilidade
• Auditoria
• Fiscalidade
• Consultoria de negócios
• Recuperação de empresas
• entre outras

Na sequência da adesão da GBW à rede internacional tgs global, David 
Gillett, Managing Partner, referiu “Estamos muito satisfeitos por fazer parte 
da tgs global. A Irlanda continua a ser um local atrativo para o investimento 
estrangeiro, enquanto as empresas irlandesas estão cada vez mais ativas 
nos mercados externos. Precisamos de estar conectados a uma rede inter-
nacional dinâmica, capaz de aproveitar as oportunidades de negócios 
disponíveis e usufruir da expertise de colegas profissionais de todo o mundo 
para o benefício dos nossos clientes”.

 
Saiba mais sobre a GBW
através do website www.gbw.ie

Contactos/Contacts:

GBW Dublin        GBW Cork   

Westmoreland House,        51 South Mall, Cork

Westmoreland Park        Tel 021 4949599

Ranelagh, Dublin 6       Fax: 021 4949605

Tel 01 6394886

Fax: 01 4977944

Email info@gbw.ie
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> IRC/IRS/Seg. Social - Entrega da Declaração Mensal de Remune- 
rações (DMR), referentes a outubro’15

> IVA  - Envio da Declaração IVA Mensal e anexos, referente ao mês 
de setembro’15
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Fiscalidade | Portugal Tax | Portugal
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> IRS/IRC/Imposto de Selo  - Pagamento e envio das importâncias 
retidas, referentes a outubro’15

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

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

30
> IRC/IRS  - Declaração de rendimentos pagos ou colocados à 
disposição de sujeitos passivos não residentes em setembro’15
(Modelo 30)

> IMI  - Pagamento do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI)

25
> IVA  - Comunicação dos elementos das faturas (SAFT) referentes a 
outubro’15

Resumo Calendário Fiscal - Novembro 2015
Portugal

TAx Calendar - November 2015

until 10th

> CIT/PIT/Social Security – Monthly 
statement of remuneration submission
regarding October’15
> VAT – Filing of monthly VAT return and 
annexes regarding September’15

until 15th
> VAT – Filing of 3rd quarter 2015 return 
and annexes

until 20th

> PIT/CIT /Stamp Duty – Payment of 
withholding taxes (corporate and personal 
income tax), and Stamp Duty, regarding 
October’15
> Social Security – Payment of contribu-
tions, regarding October’15
> VAT – Filling of October’15 recapitulative 
statement ( intra -Community supplies of 
goods and services)

until 25th

> VAT – Reporting of invoices and payment 
receipts (SAFT) related to October’15

until 30th

> CIT/PIT – Statement of income paid or 
placed at the disposal of non resident 
entities in Setembro’15 (Form 30)
> IMI – Payment of the real estate 
municipal tax

Fiscalidade | Angola Tax | Angola

Resumo Calendário Fiscal - Novembro 2015
Angola

Tax Calendar - November 2015
Angola

Até ao dia  10

> Pagamento das Contribuições da Segurança Social referente a Outubro

Até ao dia 30

> Data Limite do pagamento dos impostos referentes a Outubro:
 - Impostos Industrial (II) 
 - Imposto sobre os rendimentos de Trabalho (IRT)
 - Imposto de Selo (IS)
 - Imposto de Consumo (IPC)
 - Imposto sobre o arrendamento (IPU)
 - Imposto sobre a Aplicação de Capitais (IAC)

until 10th
> Payment of Social Security Contribu-
tions regarding October

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

15
> IVA  - Envio da declaração trimestral referente ao 3.º trimestre de 
2015 e anexos
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Legislação - Portugal | síntese outubro 2015

Aprovação da declaração modelo 25 e respetivas instruções de preenchimento
Portaria n.º 318/2015  - D.R. n.º 192/2015, Série I de 2015-10-01, do Ministério das Finanças

Aprova a declaração modelo 25 e respetivas instruções de preenchimento a utilizar pelas entidades que recebam donativos 

fiscalmente relevantes no âmbito do regime consagrado no Estatuto dos Benefícios Fiscais

Consultar documento original: http://bit.ly/1j3etJB

Aprovação das instruções de preenchimento da declaração modelo 30
Portaria n.º 332-A/2015  - D.R. n.º 194/2015, 1.º Suplemento, Série I de 2015-10-05, do Ministério das Finanças

Aprova as instruções de preenchimento da declaração modelo 30, aprovada pelaPortaria n.º 372/2013, de 27 de dezembro

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

Aprovação dos novos modelos de fatura, de recibo e de fatura-recibo
Portaria n.º 338/2015  - D.R. n.º 197/2015, Série I de 2015-10-08, do Ministério das Finanças

Aprova os novos modelos de fatura, de recibo e de fatura-recibo, bem como as respetivas instruções de preenchimento, de 

acordo com as novas redações do artigo 115.º do Código do IRS e do artigo 29.º do Código do IVA, e revoga a Portaria n.º 

426-B/2012, de 28 de dezembro

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

Regras de comunicação prévia de início de atividade das plataformas de �nanciamento colaborativo 
Portaria n.º 344/2015  - D.R. n.º 199/2015, Série I de 2015-10-12, do Ministério da Economia

Estabelece as regras aplicáveis ao procedimento de comunicação prévia de início de atividade das plataformas de financiamen-

to colaborativo nas modalidades de donativo e/ou com recompensa consagradas na Lei n.º 102/2015, de 24 de agosto

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

Programa COOPJOVEM
Portaria n.º 354/2015 - D.R. n.º 200/2015, Série I de 2015-10-13, do Ministério da Solidariedade, Emprego e Segurança Social

Cria o Programa COOPJOVEM, programa de apoio ao empreendedorismo cooperativo e revoga a Portaria n.º 432-E/2012, de 31 

de dezembro

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

Capital social mínimo das instituições de crédito e das sociedades �nanceiras
Portaria n.º 362/2015 - D.R. n.º 202/2015, Série I de 2015-10-15, do Ministério das Finanças

Nona alteração à Portaria n.º 95/94, de 9 de fevereiro, que fixa o capital social mínimo das instituições de crédito e das socie-

dades financeiras

Consultar documento original: http://bit.ly/1HPZ0aO

Novos modelos de impressos da declaração modelo 3
Portaria n.º 366/2015 - D.R. n.º 203/2015, Série I de 2015-10-16, do Ministério das Finanças

Aprova os novos modelos de impressos da declaração modelo 3, para declarar os rendimentos respeitantes aos anos de 2001 a 

2014, e respetivas instruções de preenchimento

Consultar documento original: http://bit.ly/1Lo9slY

Instruções de preenchimento da declaração modelo 39
Portaria n.º 371/2015 - D.R. n.º 205/2015, Série I de 2015-10-20, do Ministério das Finanças

Aprova as novas instruções de preenchimento da declaração modelo 39 «rendimentos e retenções a taxas liberatórias» 

aprovada pela Portaria n.º 414/2012, de 17 de dezembro

Consultar documento original: http://bit.ly/1M5kWjZ
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Declaração modelo 49
Portaria n.º 372/2015  - D.R. n.º 205/2015, Série I de 2015-10-20, do Ministério das Finanças

Aprova a declaração modelo 49 e respetivas instruções de preenchimento, para efeitos do disposto nos n.os 3 e 4 do artigo 60.º 

do Código do IRS

Consultar documento original: http://bit.ly/1GgeZ1g

Modelo o�cial da declaração modelo 48
Portaria n.º 378/2015 - D.R. n.º 207/2015, Série I de de 2015-10-22, do Ministério das Finanças

Aprova o modelo oficial da declaração modelo 48, prevista nos n.os 5 e 6 do artigo 10.º-A do Código do IRS e respetivas 

instruções de preenchimento

Consultar documento original: http://bit.ly/1HQ0bqA

Declaração Modelo 10 do IRS e do IRC
Portaria n.º 383/2015 - D.R. n.º 209/2015, Série I de 2015-10-26, do Ministério das Finanças

Aprova a declaração Modelo 10 do IRS e do IRC e respetivas instruções de preenchimento

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

Regiões Autónomas - Apuramento do valor do subsídio social de mobilidade 
Portaria n.º 387-A/2015  -D.R. n.º 211/2015, 1.º Suplemento, Série I de 2015-10-28, dos Ministérios das Finanças e da Economia

Primeira alteração à Portaria n.º 260-C/2015, de 24 de agosto, que define o modo de proceder ao apuramento do valor do 

subsídio social de mobilidade e o prazo em que o mesmo deve ser solicitado, no âmbito do serviço de transporte aéreo previsto 

no Decreto-Lei n.º 134/2015, de 24 de julho, que regula a atribuição de um subsídio social de mobilidade aos cidadãos benefi-

ciários, quanto aos serviços aéreos e marítimos entre o continente e a Região Autónoma da Madeira e entre esta e a Região 

Autónoma dos Açores

Consultar documento original: http://bit.ly/20XgRTA

Legislação - Portugal | síntese outubro 2015

asa  - Alberto Soares & Associados, SROC pertence 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

EIRENA 

Centro Empresarial de Leiria
R. Casal Cego, CC1 Covinhas

2420-315 Leiria, Portugal

(+351) 244 849 250
geral@tgs-asa.pt

Luanda
Belas Business Park

Ed. Bengo, 5.º, 502 e 503
Talatona, Luanda

Angola
geral@periexpert-ao.com
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Sabia que...?
Sabia que pode seguir a tgs asa através das redes 
sociais Linkedin e Facebook? Siga as respetivas 
páginas e fique a par das nossas novidades!

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

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.


