LISTA DE PRÉDIOS PARA
EFEITOS DE AVALIAÇÃO DE IMI A
QUE SE REFERE O N.º 4 DO
ARTIGO 38.º DO CIMI
Foi publicada a Portaria 11/2017 de 9 de
janeiro, que deﬁne a tipologia de prédios
urbanos aos quais é não é possível aplicar
aplicável o método previsto no n.º 2 do
artigo 46º do CIMI, quando a avaliação dos
prédios através da expressão prevista pelo
n.º 1 do artigo 38º do CIMI se revela
desadequada.

TAXAS DE JURO DE MORA DAS
DÍVIDAS AO ESTADO EM 2017
Foi publicado o Aviso 139/2017 de 4 de
janeiro que, em cumprimento do disposto
no artigo 3.º do Decreto -Lei n.º 73/99, de 16
de março, ﬁxa a taxa dos juros de mora
aplicáveis às dívidas ao Estado e outras
entidades públicas em 4,966 %.

IVA PARA ATIVIDADES DE
TERAPÊUTICAS NÃO
CONVENCIONAIS
Foi publicada na Lei 1/2017 de 16 de janeiro,
um aditamento à Lei 71/2013, de 2 de
setembro, regulamentando, para efeitos de
IVA, o exercício proﬁssional das atividades
de aplicação de terapêuticas não
convencionais, cujo regime aplicável é o
mesmo das proﬁssões paramédicas.

NOVAS INSTRUÇÕES DE
PREENCHIMENTO DA
DECLARAÇÃO MODELO 49
Foi publicada a Portaria n.º 24/2017, de 13
de janeiro que aprova as novas instruções de
preenchimento da declaração modelo 49
para a comunicação para prorrogação do
prazo de entrega da declaração modelo 3 de
IRS, sempre que os sujeitos passivos que
o b t e n h a m re n d i m e n t o s d e f o n t e
estrangeira, relativamente aos quais exista
direito a crédito de imposto por dupla
tributação internacional, não tenham
determinado no estado da fonte o montante
daquele crédito, podendo solicitar a
prorrogação do prazo de entrega da
declaração modelo 3 de IRS.

TABELAS DE RETENÇÃO NA FONTE SOBRE RENDIMENTOS DO
TRABALHO DEPENDENTE E PENSÕES PARA 2017
– CONTINENTE
No passado dia 13 de janeiro foi publicado o Despacho n.º 843-A/2017, que aprova as
tabelas de retenção na fonte sobre os rendimentos do trabalho dependente e
pensões auferidas por titulares residentes no continente para vigorarem durante o
ano de 2017.
Relativamente aos sujeitos passivos residentes na Região Autónoma dos Açores, as
tabelas de retenção na fonte sobre os rendimentos do trabalho dependente foram
publicadas através do Despacho n.º 936-A/2017, de 20 de janeiro.
No que respeita aos residentes na Região Autónoma da Madeira, a mesma
informação foi publicadas através do Despacho n.º 55/2017, de 24 de janeiro.

REGIME TRANSITÓRIO DE OPÇÃO
PELA TRIBUTAÇÃO CONJUNTA
Foi publicada a Lei 3/2017 de 16 de janeiro, que
consagra um regime transitório de opção pela
tributação conjunta, em sede de imposto sobre o
rendimento das pessoas singulares (IRS), em
declarações relativas a 2015 entregues fora dos
prazos legalmente previstos.

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO DA
DECLARAÇÃO MENSAL DE
REMUNERAÇÕES (AT)
Foi publicada a Portaria n.º 31/2017 de 18 de
janeiro, que altera as Portarias n.º 6/2013, de 10 de
janeiro, e n.º 523/2003, de 4 de julho, que aprova as
instruções de preenchimento da Declaração
Mensal de Remunerações – AT, destinada a dar
cumprimento à obrigação declarativa a que se
refere a subalínea i) da alínea c) e a alínea d), do n.º
1 do artigo 119.º do Código do IRS.

TABELAS DE RETENÇÃO NA FONTE DA
SOBRETAXA SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO
DEPENDENTE E PENSÕES PARA 2017
No passado dia 13 de janeiro foi publicado o Despacho n.º 843B/2017, que divulga as tabelas de retenção na fonte da sobretaxa
sobre os rendimentos do trabalho dependente e pensões, para
vigorarem durante o ano de 2017.

IRS - CONSIGNAÇÃO DA QUOTA EQUIVALENTE
A 0,5% DO IRS LIQUIDADO
Foi publicada a Portaria n.º 22/2017 de 12 de janeiro, que especiﬁca
o procedimento que as pessoas coletivas de utilidade pública, que
desenvolvem atividades de natureza e interesse cultural, devem
cumprir para beneﬁciarem da consignação da quota equivalente a
0,5% do IRS liquidado aos sujeitos passivos do imposto.

RETENÇÕES NA FONTE IRS/IRC
E IMPOSTO DO SELO
– ALTERAÇÃO DE PROCEDIMENTOS
No passado dia 18 de janeiro de 2017 foi publicado o OfícioCirculado n.º 90024 que vem enquadrar a alteração de
procedimentos relativamente a retenções na fonte de IRS e
pagamentos de retenções na fonte de IRS/IRC e Imposto do Selo.

CONVENÇÃO PARA A SEGURANÇA SOCIAL
Pelo Decreto n.º 5/2017 de 31 de janeiro, o Governo aprovou a
Convenção sobre Segurança Social entre a República Portuguesa
e a República da Índia, assinada em Nova Deli, em 4 de março de
2013.

CRIAÇÃO DE MEDIDA
CONTRATO-EMPREGO (IEFP)
Foi publicada a Portaria n.º 34/2017 de 18 de janeiro, que
regula a criação da medida Contrato-Emprego, que consiste na
concessão, à entidade empregadora, de um apoio ﬁnanceiro à
celebração de contrato de trabalho com desempregado inscrito
no Instituto do Emprego e da Formação Proﬁssional.
Principais Requisitos da Entidade Empregadora:
• Ter a situação contributiva e tributária regularizada;
• Não existir incumprimento relativamente a apoios concedidos pelo IEFP;
• Dispor de contabilidade organizada;
• Não ter pagamentos de salários em atraso;Candidatura:

Principais Requisitos de Concessão do
Apoio Financeiro:
• A publicitação e registo de oferta de
emprego, no portal do IEFP;
• A celebração de contrato de trabalho, a
tempo completo ou a tempo parcial, com
desempregado inscrito no IEFP;
• Proporcionar formação proﬁssional
durante o período de duração do apoio;
• A criação líquida de emprego e a
manutenção do nível de emprego atingido
por via do apoio;
Apoio Financeiro:
• 9 vezes o valor do Indexante dos Apoios
Sociais (IAS), valor de 3.791,88€, no caso de
contrato sem termo;
• 3 vezes o valor do IAS, valor de 1.263,96€,
no caso de contrato a termo certo;
• Pode ainda existir majoração de 10%;
• Adicionalmente existe o Prémio de
Conversão equivalente a 2 vezes a
retribuição base mensal – Mediamente
conversão do contrato a termo certo em
contrato sem termo.

Candidatura:
• Os períodos de abertura e encerramento
de candidaturas, a realizar anual
mente, são deﬁnidos por deliberação do
conselho diretivo do IEFP, I. P., e
divulgados no sítio eletrónico www.iefp.pt;
• A candidatura é efetuada no portal do IEFP,
I. P., através da sinalização de
oferta
de emprego;
• A entidade empregadora pode apresentar
candidato para a oferta de
emprego elegível ou solicitar ao IEFP, I. P.,
que indique candidatos;
• A entidade empregadora que celebre
contrato de trabalho em data anterior
à decisão de concessão do apoio ﬁnanceiro,
assume os efeitos decorrentes do
eventual indeferimento da mesma.

REGULAMENTAÇÃO DO REGIME
DE PRODUÇÃO, ARMAZENAMENTO
E CIRCULAÇÃO DE BEBIDAS
NÃO ALCOÓLICAS
Foi publicada a Portaria n.º 32/2017 de 18 de
janeiro, que regulamenta o regime de produção,
armazenagem e circulação de bebidas não
alcoólicas, nos termos previstos nos artigos 87.º D e 87.º -E do Código dos Impostos Especiais de
Consumo (CIEC).

INFORMAÇÃO VINCULATIVA
- CIVA - DISPONIBILIZAÇÃO DE
PRODUTOS ALIMENTARES EM BARES
DOS CINEMAS
O sujeito passivo de IVA exerce a atividade de
projeção de ﬁlmes e de vídeos e, a título acessório, a
exploração de bares, restaurantes e similares. A
Autoridade Tributária, por meio de informação
v i n c u l a t i va , co n s i d e ra q u e o s s e r v i ço s
disponibilizados pelo sujeito passivo não visam o
consumo imediato dos produtos disponibilizados,
estando antes associados à frequência das salas de
cinema. Desta forma o fornecimento de refeições,
alimentos ou bebidas não tem enquadramento na
verba 3.1 da Lista II do Código de IVA (prestação de
serviços de alimentação e bebida), qualiﬁcando-se
assim como uma transmissão de bens, sendo os
bens sujeitos à taxa de IVA que individualmente lhes
corresponder

A informação disponibilizada nesta comunicação é de
carácter informativo geral, não dispensando a consulta dos
serviços proﬁssionais e da legislação em vigor. A BTOC
Consulting não se responsabiliza por qualquer dano ou
prejuízo emergente de decisão tomada com base nesta
informação.

