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Cidade de Londres acolhe Conferência Anual da tgs global

A Conferência Anual da rede internacional tgs global irá realizar-se em Ingla-
terra, na cidade de Londres entre os dias 18 e 21 de novembro.

O evento irá decorrer nas instalações do Mondrian Hotel, situado nas 
margens do Rio Tamisa no famoso edifício Sea Containers.

A organização prevê a participação de um elevado número de represen-
tantes dos países membro da rede.

A tgs asa estará presente e será representada pelos seus sócios.

Exmas Senhoras e Senhores, 

Nesta 17.ª edição da nossa
newsletter, partilhamos convosco
as últimas novidades da rede
internacional tgs e damos a conhecer
o nosso novo parceiro em Angola.
Como habitual, recordamos
as principais obrigações fiscais
a cumprir durante o presente mês de
outubro tanto em Portugal como em Angola
e apresentamos uma síntese da legislação
portuguesa publicada no passado mês de setembro.

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

Dear all,

In this 17th edition of our
monthly newsletter, we would
like to share with you the latest
news regarding tgs global network 
and  to introduce you to our new 
partner in Angola!
We also highlight the main tax
obligations for this month in 
Portugal and Angola and the most 
recent Portuguese legislation 
published during September 2015.

We wish you a good reading!

London will host the next tgs global 
Annual Conference

The next tgs global Annual Conference 
will take place in London from the 18th 
November until the 21st November.

The event will be held at the Mondrian 
Hotel situated on the banks of the River 
Thames in the famous Sea Containers 
building.

The organization expects a high number 
of participants, representative mem-
bers from all over thw world.

tgs asa will also be present and will be 
represented by its partners.

Notícias | tgs News | tgs
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Get to know our new partner in 
Angola: Periexpert

Headquartered in Belas Business Park, 
in Talatona (Luanda), Periexpert is a 
recent Angolan company focused on 
delivering professional business advice 
to national and international organiza-
tions.

Periexpert aims to be a reference in its 
business area for Angolan SME’s, by 
providing a high quality service at a 
competitive price in order to pursuit 
customer satisfaction by meeting their 
expectations and helping achieving their 
goals.

Services Provided: 
• Management & Business Consulting 
• Tax Advisory 
• HR Management Consulting and 
Training 
• Legal Activities 
• Accounting 
• Auditing 
• Marketing 
• Market Research & Opinion Polling

Its Team is composed by Consultants, 
Legal Experts, Tax Specialists, Auditors 
and Accountants with more than 20 
years of experience in the Angolan 
market.

Because tgs asa identifies with Periex-
pert’s mission and values, we have 
established a strategic partnership that 
we believe it will be a plus for our clients 
that intend to invest in Angola.

Learn more at:
 www.periexpert-ao.com
(also available in English)

...and in social media!

Linkedin: http://bit.ly/1PDudPW

Facebook: http://on.fb.me/1OKlxrG

Conheça a Periexpert, a nossa parceira em Angola

A Periexpert é uma empresa angolana criada recentemente e estabelecida 
em Luanda, com escritórios no Belas Business Park, em Talatona, que está 
orientada para a prestação de serviços de suporte à gestão a empresas e 
instituições nacionais e internacionais.

Com o objetivo de ser uma referência para as pequenas e médias empresas 
angolanas que procuram um serviço de excelência, a Periexpert oferece 
uma vasta gama de serviços nas seguintes áreas:

• Consultoria de Gestão, Fiscal e de Gestão de RH e Formação
• Atividades Jurídicas
• Contabilidade
• Auditoria
• Marketing
• Estudos de Mercado
• Sondagens de Opinião

Para o efeito, a Periexpert conta com uma equipa multidisciplinar de profis-
sionais bastantes experientes no mercado angolano e nas suas diferentes 
atividades, composta por Auditores, Contabilistas, Fiscalistas, Juristas 
e Consultores Financeiros e de Gestão.

A tgs asa identifica-se com a missão e valores defendidos pela Periexpert 
pelo que estabelecemos uma parceria que acreditamos ser uma mais-valia 
para os nossos clientes que pretendam investir no mercado angolano. 

Saiba mais sobre a Periexpert,
visitando o website
www.periexpert-ao.com 
ou através das redes sociais:
Linkedin: http://bit.ly/1PDudPW

Facebook: http://on.fb.me/1OKlxrG

Contactos/Contacts:
PERIEXPERT
Belas Business Park, Ed. Bengo
Talatona, Município de Belas
Luanda | Angola
Email: geral@periexpert-ao.com
Telf.: (+244)  913 018 871

ANGOLA distinctive service  •  tailored solutions

Já visitou o nosso website?
www.periexpert-ao.com

ANGOLA distinctive service  •  tailored solutions

ANGOLA distinctive service  •  tailored solutions
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> IRC/IRS/Seg. Social - Entrega da Declaração Mensal de Remune- 
rações (DMR), referentes a setembro’15

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

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

> IVA - Envio da Declaração Recapitulativa Mensal referente a 
setembro’15 e trimestral (3.º T)  - transmissões intracomunitárias e 
prestações de serviços

31
> IRC/IRS  - Declaração de rendimentos pagos ou colocados à 
disposição de sujeitos passivos não residentes em agosto’15
(Modelo 30)

> IRC  - 2.º Pagamento  Especial por conta (Modelo P1)

26
> IVA  - Comunicação dos elementos das faturas (SAFT) referentes a 
setembro’15

Resumo Calendário Fiscal - Outubro 2015
Portugal

TAx Calendar - October 2015
Portugal

until 12th

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

until 20th

> PIT/CIT /Stamp Duty – Payment of 
withholding taxes (corporate and personal 
income tax), and Stamp Duty, regarding 
September’15
> VAT – Filling of August’15 and Quartely 
(3Q) recapitulative statements ( intra - 
-Community supplies of goods and 
services)
> Social Security – Payment of contribu-
tions, regarding September’15

until 26th

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

until 31st

> CIT/PIT – Statement of income paid or 
placed at the disposal of non resident 
entities in August’15 (Form 30)
> CIT– 2nd special payment on account 
(Form P1)

Fiscalidade | Angola Tax | Angola

Resumo Calendário Fiscal - Outubro 2015
Angola

Tax Calendar - October 2015
Angola

Até ao dia  10

> Pagamento das Contribuições da Segurança Social referente a Setembro

Até ao dia 31

> Data Limite do pagamento dos impostos referentes a Setembro:
 - 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 September

until 31st
> September 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)
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Legislação - Portugal | síntese setembro 2015

Código de Trabalho: reforço dos direitos de maternidade e paternidade
Lei n.º 120/2015  - D.R. n.º 170/2015, Série I de 2015-09-01, da Assembleia da República

Procede à nona alteração ao Código do Trabalho, aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro, reforçando os direitos de 

maternidade e paternidade, à terceira alteração ao Decreto-Lei n.º 91/2009, de 9 de abril, e à segunda alteração ao Decreto-Lei 

n.º 89/2009, de 9 de abril

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

Regime de entrada, permanência, saída e afastamento de cidadãos estrangeiros do território nacional
Decreto Regulamentar n.º 15-A/2015 - D.R. n.º 171/2015, 1.º Suplemento, Série I de 2015-09-02, do Ministério da Adminis-
tração Interna

Procede à terceira alteração ao Decreto Regulamentar n.º 84/2007, de 5 de novembro, que regulamenta a Lei n.º 23/2007, de 4 

de julho, que aprova o regime de entrada, permanência, saída e afastamento de cidadãos estrangeiros do território nacional

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

Condições de acesso e de exercício da atividade das empresas de animação turística e dos operadores marítimo- 
-turísticos
Decreto-lei n.º 186/2015 - D.R. n.º 172, Série I de 2015-09-03, do Ministério da Economia

Procede à quarta alteração ao Decreto-Lei n.º 39/2008, de 7 de março, que estabelece o regime jurídico da instalação, 

exploração e funcionamento dos empreendimentos turísticos, e à segunda alteração ao Decreto-Lei n.º 108/2009, de 15 de 

maio, que estabelece as condições de acesso e de exercício da atividade das empresas de animação turística e dos operadores 

marítimo-turísticos

Consultar documento original: http://bit.ly/1FMz8LZ

Ordem dos Técnicos O�ciais de Contas (OTOC) passa a Ordem dos Contabilistas Certi�cados (OCC) e altera os 
respetivos estatutos
Lei n.º 139/2015  - D.R. n.º 174/2015, Série I de 2015-09-07, da Assembleia da República

Transforma a Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas em Ordem dos Contabilistas Certificados, e altera o respetivo Estatuto, 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 452/99, de 5 de novembro, em conformidade com a Lei n.º 2/2013, de 10 de janeiro, que 

estabelece o regime jurídico de criação, organização e funcionamento das associações públicas profissionais

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

Novo Estatuto da Ordem dos Revisores O�ciais de Contas (OROC)
Lei n.º 140/2015 - D.R. n.º 174/2015, Série I de 2015-09-07, da Assembleia da República

Aprova o novo Estatuto da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, em conformidade com a Lei n.º 2/2013, de 10 de janeiro, 

que estabelece o regime jurídico de criação, organização e funcionamento das associações públicas profissionais

Consultar documento original: http://bit.ly/1PSwWD5

Exonera o embaixador João do Carmo Ataíde da Câmara do cargo de Embaixador de Portugal em Luanda
Decreto do Presidente da República n.º 107/2015 - D.R. n.º 177/2015, Série I de 2015-09-10, da Presidência da República

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

Nomeia o embaixador João José Gomes Caetano da Silva para o cargo de Embaixador de Portugal em Luanda
Decreto do Presidente da República n.º 109/2015 - D.R. n.º 177/2015, Série I de 2015-09-10, da Presidência da República

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

Aprovado Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas
Decreto-lei n.º 192/2015 - D.R. n.º 178/2015, Série I de 2015-09-11, do Ministério das Finanças

Consultar documento original: http://bit.ly/1YUf5lh
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Regulamentação do Regime Fiscal de Apoio ao Investimento (RFAI) e do Regime da Dedução por Lucros Retidos 
e Reinvestidos (DLRR)
Portaria n.º 297/2015  - D.R. n.º 184/2015, Série I de 2015-09-21, dos Ministérios das Finanças e da Economia

Consultar documento original: http://bit.ly/1MO6DNI

Reti�cação do Código de Contas
Declaração de Retificação n.º 41-A/2015 - D.R. n.º 184/2015, 1.º Suplemento, Série I de de 2015-09-21, da Presidência do 
Conselho de Ministros - Secretaria-Geral

Retifica a Portaria n.º 218/2015, de 23 de julho, do Ministério das Finanças que aprova o Código de Contas, publicada no Diário 

da República n.º 142, 1.ª série de 23 de julho de 2015

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

Modelos de demonstrações �nanceiras para as diferentes entidades que aplicam o SNC
Declaração de retificação n.º 41-B/2015 - D.R. n.º 184/2015, 1.º Suplemento, Série I de 2015-09-21, da Presidência do Conselho 
de Ministros - Secretaria-Geral

Retifica a Portaria n.º 220/2015, de 24 de julho, do Ministério das Finanças que aprova os modelos de demonstrações financei-

ras para as diferentes entidades que aplicam o SNC, publicada no Diário da República n.º 143, 1.ª série de 24 de julho de 2015

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

Sistema de classi�cação de estabelecimentos hoteleiros, de aldeamentos turísticos e de apartamentos turísticos
Portaria n.º 309/2015  - D.R. n.º 188/2015, Série I de 2015-09-25, do Ministério do Ambiente, Ordenamento do Território e 
Energia

Primeira alteração à Portaria n.º 327/2008, de 28 de abril, que aprova o sistema de classificação de estabelecimentos 

hoteleiros, de aldeamentos turísticos e de apartamentos turísticos

Consultar documento original: http://bit.ly/1FLwJl1

Regimes jurídicos do fundo de compensação do trabalho e do fundo de garantia de compensação do trabalho
Decreto-lei n.º 210/2015  - D.R. n.º 188/2015, Série I de 2015-09-25, do Ministério da Solidariedade, Emprego e Segurança 
Social

Procede à primeira alteração à Lei n.º 70/2013, de 30 de agosto, que estabelece os regimes jurídicos do fundo de compensação 

do trabalho e do fundo de garantia de compensação do trabalho

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

Legislação - Portugal | síntese setembro 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
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Sabia que...?
Sabia que a tgs é uma das entidades acreditadas para prestar serviços de
consultoria no âmbito dos Vales de Internacionalização do Portugal 2020?

Conte connosco para avançar com o seu projeto! 
Contacte-nos: geral@tgs-asa.pt

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.


