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Espanha condenada por infringir normativa da União 
Europeia - os prejudicados poderão recuperar o Imposto pago em 
Espanha sobre as Sucessões e Doações

Em outubro de 2011, a Comissão Europeia denunciou  Espanha por 
práticas descriminatórias no que respeita à cobrança dos Impostos de 
Sucessões e Doações, ao aplicar taxas muito superiores aos não residentes 
comparativamente com os residentes.
Em consequência, no passado dia 3 de setembro de 2014, o Tribunal da 
Justiça da União Europeia condenou Espanha por discriminação e infração 
designadamente dos artigos 28 e 40 do Acordo do Espaço Económico 
Europeu de 2 de maio de 1992. 
Espera-se assim que Espanha altere a sua legislação, adequando-a à 
realidade europeia e permitindo que todos os prejudicados que tenham 
pago o imposto nos últimos quatro anos sejam devidamente ressarcidos.
Caso se encontre nesta situação, não hesite em contactar-nos. 
Os nossos profissionais poderão ajudá-lo a recuperar o valor pago 
indevidamente!

Exmas Senhoras e Senhores, 

Nesta 5ª edição da nossa newsletter
mensal, partilhamos as últimas novidades
sobre a tgs, relembramos as principais obrigações 
fiscais a ter em conta durante o mês de setembro 
tanto em Portugal como em Angola e apresentamos
a síntese da legislação do passado mês de agosto.
Conheça ainda o IPAI, o Instituto Português da
Auditoria Interna!

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

Dear all,

In this 5th edition of our monthly 
newsletter, we share the lastest
tgs news, the legislation published 
in August and the main tax
obligations during September in 
Portugal and Angola.
Also find out more about the
Portuguese Institute of Internal 
Auditing (IPAI)!

We wish you a good reading!

Spain infringing EU Law - Refunding of 
IHT paid in Spain

In October 2011, the European Commission 

decided to refer Spain to the EU's Court of 

Justice for discriminatory rules on Spanish 

inheritance and gift tax that require

non-residents to pay higher taxes than 

residents. As a consequence, on the 3rd of 

September of 2014 the Court of Justice of 

the EU ruled Spanish law on Inheritance and 

gift tax was breaching EU Law. Thus, it is now 

possible for non residents who have paid 

inheritance and gift tax in Spain to file a 

claim in order to claim back the overpaid 

amounts if paid in the last four years. 

If you find yourself in this situation do not 

hesitate to contact us. Our professionals 

will help you file a claim to be refunded!
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IPAI - Instituto Português da Auditoria Interna

O Instituto Português de Auditoria Interna (IPAI), criado em Portugal em 
1992, é uma associação profissional sem fins lucrativos reconhecida pelo 
The Institute of Internal Auditors (IIA), representando-o em Portugal assim 
como à profissão do auditor interno.
Tendo como lema “Progress Through Sharing”, o IPAI promove e desen-
volve variadas ações de formação e organiza, anualmente, em Portugal 
uma Conferência sobre temas da auditoria interna. A XXI Conferência 
Anual terá lugar no dia 20 de novembro de 2014, em Lisboa.
 O IPAI é ainda responsável pela edição e atualização, na versão portugue-
sa, das Normas para a Prática Profissional da Auditoria Interna, entre 
outras publicações designadamente a revista “Auditoria Interna”.
O IPAI é ainda membro da Confederação Europeia dos Institutos de 
Auditoria Interna (ECIIA)

Saiba mais sobre o IPAI em: www.ipai.pt
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AU & Partners from Indonesia is the 
most recent member of tgs

Founded in 1992, AU & Partners from 

Indonesia (Jakarta) is the most recent 

member of the tgs network.

With more than 20 years of experience, 

AU & Partners offers the following 

services:  Audit and Assurance

Accounting, Tax and Consulting.

Read more at: www.kap-au.com

IPAI - Instituto Português da Auditoria Interna
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AU & Partners da Indonésia é o mais recente membro
da rede internacional tgs
A rede tgs conta com um novo membro - AU & Partners - da Indonésia 
(Jacarta).
Com mais de 20 anos de experiência, a AU & Partners opera em diversos 
setores de atividade oferecendo serviços nas áreas de:
> Auditoria
> Contabilidade
> Fiscalidade
> Consultoria.

Saiba mais em: www.kap-au.com

Instituições a que pertencemos Organizations we belong to

IPAI -  Portuguese Institute of 

Internal Auditing

The Portuguese Institute of Internal 

Auditing (IPAI) is a professional 

non-profit association founded in 

Portugal, in 1992.

It is recognized by The Institute of 

Internal Auditors (IIA) representing it in 

Portugal as well as the internal audit 

profession.

The Institute's motto is "Progress 

Through Sharing", and for this purpose, 

among other activities, it promotes and 

organizes training and organizes an 

Annual Conference about internal 

audit. The XXI Annual Conference will 

take place in November 20, in Lisbon.

The IPAI is also resposible for editing 

and updating, in the Portuguese 

version, Standards for the Professional 

Practice of Internal Auditing among 

other publications, namely the “Inter-

nal Audit” journal.

The IPAI is also a member of the 

European Confederation of Institutes of 

Internal Auditing (ECIIA).

Contactos/Contacts:

Avenida Duque de Loulé, 

nº 5 - 2º andar B

1050-085 Lisboa

t. (+351) 213 151 002

e. ipai@ipai.pt
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Resumo Calendário Fiscal - Setembro 2014
Portugal

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

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

10

22

Tax Calendar - September 2014
Portugal

until 10th

> CIT/PIT/Social Security – Monthly 
statement of remuneration submission 
regarding August’14
> VAT – Filing of monthly VAT return 
and annexes regarding July’14 

until 22nd

> PIT/CIT /Stamp Duty – Payment of 
withholding taxes (corporate and 
personal income tax), and Stamp Duty, 
regarding August’14
> VAT – Filing of August’14 recapitula-
tive statement (intra-Community 
supplies of goods and services) 
> Social Security – Payment of contribu-
tions, regarding August’14

until 25th

> VAT – Reporting of invoices and 

payment receipts related to August’14

until 30th

> CIT/PIT – Statement of income paid or 

placed at the disposal of non resident 

entities in July’14 (Form 30)

> State Surtax – 2nd payment on 

account and 2nd additional payment on 

account

30
> IRC/IRS  -  Declaração de rendimentos pagos ou colocados à 
disposição de sujeitos passivos não residentes

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

> Derrama Estadual  -  2º Pagamento adicional por conta (Modelo P1)

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

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

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

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

Resumo Calendário Fiscal - Setembro 2014
Angola

Até ao dia  10

> Pagamento das contribuições da Segurança Social referente ao 

mês de agosto’14

Até ao dia 30

> Data Limite do pagamento dos impostos referentes a agosto:

 • 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 - September 2014
Angola

until 10th

> Payment of Social Security Contributions 
regarding August’14

until 30th
> August tax payment deadline:
- Personal Income Tax 
- Stamp Duty
- Consumption Tax 
- Urban Property Tax
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Alteração do Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras
Decreto-Lei n.º 114-A/2014. D.R. n.º 147, Suplemento, de 2014-08-01, do Ministério das Finanças

Altera o Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 298/92, 
de 31 de dezembro, procedendo a alterações ao regime previsto no Título VIII relativo à aplicação de medidas de 
resolução, e transpondo parcialmente a Diretiva n.º 2014/59/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de 
maio, que estabelece um enquadramento para a recuperação e a resolução de instituições de crédito e de empresas 
de investimento.
Consultar documento original: http://bit.ly/X2ubZI

Decreto-Lei n.º 114-B/2014. D.R. n.º 148, Suplemento, de 2014-08-04, do Ministério das Finanças

Altera o Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 298/92, 
de 31 de dezembro, procedendo a alterações ao regime previsto  no Título VIII relativo à aplicação de medidas de 
resolução
Consultar documento original: http://bit.ly/1qVLl7R

Preço da habitação por metro quadrado útil, a vigorar em 2014
Portaria n.º 156/2014. D.R. n.º 154, de 2014-08-12, do Ministérios do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia e da 
Solidariedade, Emprego e Segurança Social 

Fixa, para vigorar em 2014, o preço da habitação por metro quadrado de área útil, bem como as condições de 
alienação e a fórmula de cálculo do preço de venda dos terrenos destinados a programas de habitação de custos 
controlados
Consultar documento original: http://bit.ly/1wtpNCn

Reti�cação à Lei do Trabalho Geral em Funções Públicas
Declaração de Retificação n.º 37-A/2014. D.R. n.º 158, Suplemento, de 2014-08-19, da Assembleia da República

Declaração de Retificação à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, sobre "Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas", 
publicada no Diário da República, 1.ª série, n.º 117, de 20 de junho de 2014
Consultar documento original: http://bit.ly/1sRHxon

Alteração ao Código de Trabalho
Lei n.º 55/2014. D.R. n.º 162, de 2014-08-25, da Assembleia da República

Procede à sétima alteração ao Código do Trabalho, aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro
Consultar documento original: http://bit.ly/1y2J0wC

Regime especial aplicável aos ativos por impostos diferidos
Lei n.º 61/2014. D.R. n.º 163, Série I de 2014-08-26, da Assembleia da República

Aprova o regime especial aplicável aos ativos por impostos diferidos
Consultar documento original: http://bit.ly/1tU1xZb

Alteração à lei que cria um regime extraordinário de proteção de devedores de crédito à habitação
Lei n.º 58/2014. D.R. n.º 162, de 2014-08-25, da Assembleia da República

Primeira alteração à Lei n.º 58/2012, de 9 de novembro, que cria um regime extraordinário de proteção de deve-
dores de crédito à habitação em situação económica muito difícil
Consultar documento original: http://bit.ly/XiRy1B

Legislação - Portugal | síntese agosto 2014

20

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

Aprovação do regime de concessão de crédito boni�cado à habitação a pessoa com de�ciência
Lei n.º 64/2014. D.R. n.º 163, Série I de 2014-08-26, da Assembleia da República

Aprova o regime de concessão de crédito bonificado à habitação a pessoa com deficiência e revoga os Decretos-Leis 
n.os 541/80, de 10 de novembro, e 98/86, de 17 de maio
Consultar documento original: http://bit.ly/1m6hmJQ

Regime jurídico da exploração de estabelecimentos de alojamento local
Decreto-Lei n.º 128/2014. D.R. n.º 166, Série I de 2014-08-29, do Ministério da Economia
Aprova o regime jurídico da exploração dos estabelecimentos de alojamento local
Consultar documento original: http://bit.ly/XiPfLO

Benefícios Fiscais ao Investimento - Limites, acumulações e prioridades na dedução à coleta
Informação Vinculativa  - Benefícios Fiscais ao Investimento  - Processo 2014 000628, Despacho de 2014-08-05, da Autoridade 
Tributária Aduaneira

Consultar documento original: http://bit.ly/S7OSB1

CIVA - Regularizações - Fusão
Informação Vinculativa  - CIVA  - Processo nº 7148, Despacho de 2014-08-19, da Autoridade Tributária Aduaneira

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

Legislação - Portugal | síntese agosto 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
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 estamos presentes nas redes sociais 
Facebook  e Linkedin? Junte-se a nós e fique a par 
de todas as novidades em primeira mão!
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