ABONO DE FAMÍLIA PARA CRIANÇAS E
JOVENS, ABONO DE FAMÍLIA PRÉ-NATAL, E
RESPETIVAS MAJORAÇÕES, SUBSÍDIO DE
FUNERAL
Foi publicada a Portaria 62/2017, de 9 de Fevereiro,
que atualiza os montantes do abono de família para
crianças e jovens, do abono de família pré-natal, e
respetivas majorações, e do subsídio de funeral, bem
como os montantes da bonificação por deficiência do
abono de família para crianças e jovens, do subsídio
mensal vitalício e do subsídio por assistência de
terceira pessoa.

RESOLUÇÕES ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA E PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
A Assembleia da República aprovou várias Resoluções com vista à Troca de
Informações em Matéria Fiscal, nomeadamente entre a República Portuguesa e:
• Governo das Ilhas Turcas e Caicos - Proposta de Resolução n.º 20/2017;
• Belize - Proposta de Resolução n.º 23/2017;
• Governo das Ilhas Virgens Britânicas - Resolução n.º 25/2017;
• Estados de Guernsey – Resolução n.º 27/2017;
Aprova ainda a Resolução n.º 22/2017 relativa à Convenção entre a República
Portuguesa e o Principado de Andorra para Evitar a Dupla Tributação e Prevenir
a Evasão Fiscal em Matéria de Impostos sobre o Rendimento, assinada em Nova
Iorque em 27 de setembro de 2015.
As resoluções acima referidas foram
ratificadas pelo Presidente da
República, pelos decretos n.ºs
10/2017, 13/2017, 15/2017, 17/2017 e
12/2017, respetivamente.

SISTEMA ELETRÓNICO DE COMUNICAÇÃO – ISENÇÃO DE IVA
PELO ART.º 151.º DA LEI N.º 7-A/2016, DE 30/03
A venda de bens expedidos ou
transportados para fora da União
Europeia por um adquirente que
nela não tenha residência ou
estabelecimento, é isenta de IVA,
imposto sobre o valor acrescentado.
Mediante esta premissa, e pela
autorização legislativa concedida
pelo Artigo 151.º da Lei n.º 7-A/2016,
de 30 de Março, o Governo criou um
sistema eletrónico que vem
melhorar o processo de verificação
dos pressupostos de isenção, bem
como a recolha de informação para
prevenção e controlo de fraude.
Condições e Procedimentos:
• O transporte dos bens deverá ser
efetuado até ao fim do terceiro mês
seguinte à sua aquisição;
• Pela sua natureza e quantidade
não devem presumir-se adquiridos
para fins comerciais, ou seja,
falamos de bens que são comprados
a título pessoal;
• Só é aplicável a bens cujo valor
líquido de imposto seja superior a
75,00€;
• As faturas devem ser emitidas
legalmente de acordo com o artigo
36º do CIVA, onde devem constar
também a identidade e o domicílio
ou residência habitual do
adquirente.
• Devem ser comunicados à
Autoridade Tributária, por via
eletrónica e em tempo real, os
elementos da transmissão de bens,

nomeadamente:
• Identificação do viajante;
• Identificação das faturas;
• Quantidade, designação usual e
valor dos bens;
• Referência ao valor do imposto e
respetivas taxas a que a venda
estaria sujeita se não beneficiasse
da isenção.
• Entra em vigor a partir de 1 de
Julho de 2017.
• Tem, no entanto, um período de
transição, até 31 de Dezembro de
2017, onde os sujeitos passivos que
já realizem transmissões de bens
isentas, podem manter o
procedimento atual e ficam
dispensados da comunicação
eletrónica à Autoridade Tributária.

ENCERRAMENTO DE ESTÂNCIA ADUANEIRA E SUA ALTERNATIVA - ALEMANHA
Pelo Ofício-Circulado n.º 15568/2017, a Autoridade Tributária informa que a estância
aduaneira alemã DE009330 (Zollamt Saarlouis, Ostring 57, 66740 Saarlouis) foi
encerrada a 01/02/2017 .
Em alternativa deve ser indicada a estância aduaneira DE009303 (Im
Hauptgüterbahnhof, 66123 Saarbrücken), nomeadamente no preenchimento das
declarações NSTI (Novo Sistema de Trânsito Informatizado), do ECS (Export Control
System) ou do ICS (Import Control System).

INCENTIVO PELA INTRODUÇÃO NO
CONSUMO DE VEÍCULOS DE BAIXAS
EMISSÕES
Pelo Despacho n.º 1612-B/2017 do
Gabinete do Ministro do Ambiente, é
criado um incentivo pela introdução no
consumo de veículos de baixas emissões,
com uma dotação global de
2.300.000,00€ que vigora até 31 de
dezembro de 2017 e cujos pedidos devem
ser submetidos até 30 de novembro de
2017.
Principais informações:
São elegíveis pessoas singulares e
coletivas de todo o território nacional;
Traduz-se na atribuição de unidades de
incentivo no valor de 2.250,00€ pela
introdução no consumo de um veículo
100% elétrico novo, sem matrícula, a
partir de 1 de janeiro de 2017;
Para pessoas singulares, o limite de
atribuição é 1 (uma) unidade de incentivo
e para pessoas coletivas, o limite são 5
(cinco) unidades de incentivo;
O pedido de atribuição de incentivo deve
ser efetuado eletronicamente através de
formulário próprio, pelo balcão de
c a n d i d a t u r a n o s í t i o
www.fundoambiental.pt

São ainda necessários os seguintes
documentos:
Cópia de documentos de identificação;
Cópia de certidão de registo comercial e
cópia de documentos de identificação dos
representantes da empresa;
Certidões de não dívida à Autoridade
Tributária e Aduaneira e à Segurança
Social
Fatura proforma ou proposta de compra e
venda do veículo a adquirir, em nome do
beneficiário, com o número do chassis;
Caso o número sequencial seja superior
a 1000 (mil) o reconhecimento do direito
ao incentivo não é feito e passa-se a uma
situação de Lista de espera.
O pagamento é efetuado diretamente
para a conta bancário do beneficiário;

IRS 2016 - PROCEDIMENTOS PARA AS DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO
EM REFEITÓRIO ESCOLAR
A Portaria n.º 74/2017, de 22 de fevereiro, vem definir os procedimentos para a
dedução das despesas de alimentação em refeitório escolar, de alunos inscritos em
qualquer grau de ensino, no ano de 2016.
Estas despesas devem ser declaradas exclusivamente no anexo H da declaração
Modelo 3 do IRS, sendo que para o efeito, as restantes despesas de saúde, educação
e formação, encargos com imóveis e encargos com lares, de todos os elementos do
agregado familiar, deverão também ser declaradas no anexo H, sem prejuízo de ser
facultado no Portal das Finanças o pré-preenchimento do seu valor.
Desta forma, e pelo artigo 192º da Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro, os valores
declarados pelo sujeito passivo subsistem aos valores que foram comunicados à
Autoridade Tributária, nos termos da lei.

CONTRIBUIÇÃO SOBRE OS SACOS DE PLÁSTICO LEVES
A Portaria n.º 88/2017, de 28 de fevereiro, vem colmatar a falta de regulamentação da
circulação de sacos de plástico leves entre entrepostos fiscais situados em Portugal
continental, alterando a Portaria n.º 286-B/2014, de 31 de dezembro.
Desta forma, estão isentas de contribuições as vendas efetuadas pelos sujeitos
passivos a outros operadores económicos, desde que estes procedam à exportação,
expedição para outro Estado -membro da União Europeia, ou expedição para as
Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira, de sacos de plástico leves, sendo, no
entanto, necessária uma declaração de introdução no consumo (DIC), sem liquidação
da contribuição a acompanhar os mesmos.

ALTERAÇÃO DA DECLARAÇÃO MODELO 3 DE IRS
Pelo Ofício-Circulado n.º 20194, de 23 de fevereiro de 2017, foram introduzidas
alterações à Declaração Modelo 3 de IRS, nomeadamente à folha de rosto, anexos
D; G; H; I e J.

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.

