AT MAIS PRÓXIMA DO CIDADÃO [+]

NOTIFICAÇÕES ELETRÓNICAS [+]

ESTATÍSTICAS DO IRS (2009 A 2011) [+]

ALERTAS ELETRÓNICOS [+]

PROJETO PARA O MELHORAMENTO

TUTORIAL – COMO INICIAR A ATIVIDADE [+]

DO CUMPRIMENTO FISCAL (PMCF) [+]

PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES SIMPLEX [+]

CUMPRIMENTO FISCAL [+]

NOVO REGIME DE IVA DE CAIXA [+]
WORKSHOP FISCALIS [+]

LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA [+]

OBRIGAÇÕES DECLARATIVAS [+]
OBRIGAÇÕES DE PAGAMENTO [+]
PRÓXIMAS ATIVIDADES – OUTUBRO [+]

2013

TESTE AS SUAS FINANÇAS [+]

AT MAIS PRÓXIMA DO CIDADÃO

NOTÍCIAS

DESTAQUEO

A Autoridade Tributária e Aduaneira atenta aos crescentes padrões de exigência da sociedade por serviços públicos de qualidade, pretende reforçar o relacionamento
com os contribuintes e os vários operadores económicos, favorecendo a participação crescente de todos os
segmentos da sociedade. Neste sentido, encontram-se
previstas para breve inúmeras ações de cooperação com
várias instituições que prevêm conferências, seminários
e sessões de esclarecimento.

ESTATÍSTICAS DO IRS (2009 a 2011)
A AT publicou, no final de maio, as estatísticas relativas
ao Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Singulares
referentes aos exercícios de 2009 a 2011.

OPINIÃO
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ESTANTE
O número de titulares de rendimentos da categoria B
(rendimento profissionais e empresariais), em 2011, foi
de 948.499, um decréscimo de 2% relativamente ao ano
anterior.

NOTÍCIAS

DESTAQUEO

Em 2011, as categorias A (trabalho dependente) e H (pensões)
são as que registam um maior número de titulares, 4.146.877
e 2.033.659, respetivamente. Apresentando tendências contrárias, o número de titulares da categoria A tem vindo a
diminuir e o da categoria H a aumentar, sendo que relativamente ao ano anterior (2010) se registou uma descida de
-0,94% e um aumento +4,22%, respetivamente.
Se analisarmos os dados referentes à distribuição dos
rendimentos pelas categorias de rendimentos verificamos
que os rendimentos da categoria B representam 5,67%
do total apurado para todas as categorias de rendimentos, sendo que os rendimentos declarados da categoria A
correspondem a cerca de 66% do valor total.

Distribuição de Rendimento Bruto por Categorias de Rendimentos
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Em termos de evolução ao longo deste triénio dos rendimentos
da categoria B constatamos que os valores declarados têm vindo a diminuir, sendo a variação de 2010 para 2011 de -15%.
Os dados declarados da categoria B revelam que não só o
número de titulares está a diminuir, bem como o peso dos
rendimentos desta categoria no valor total declarado, sendo
esta diminuição em termos percentuais ainda mais expressiva
(-14,95% em 2011).

NOVO REGIME DE IVA DE CAIXA
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O Governo aprovou, para vigorar
já a partir do último trimestre de
2013, um regime de contabilidade
de caixa em sede de IVA que tem
como objetivo promover a melhoria das condições de tesouraria
num número significativo de empresas portuguesas.
Para optar por este novo regime,
os sujeitos passivos têm de cumprir os seguintes requisitos:
• Um volume de negócios inferior a 500 000,00EUR no
ano civil anterior
• O não exercício, em exclusivo, de uma atividade isenta ao abrigo do artigo 9.º do Código do IVA
• Não estarem abrangidos pelo regime de isenção do
art.º 53.º do Código do IVA
• Não estarem enquadrados no regime dos pequenos
retalhistas do art.º 60.º do Código do IVA.
Apenas podem beneficiar deste regime de IVA de caixa
os sujeitos passivos registados para efeitos deste imposto há, pelo menos, 12 meses, sem obrigações declarativas em falta e cuja situação tributária se encontre regularizada.
A opção por este novo regime deverá ser comunicada à
Autoridade Tributária e Aduaneira (AT), por via eletrónica, no Portal das Finanças, até ao dia 30 de setembro
de 2013.
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PROJETO PARA O MELHORAMENTO DO CUMPRIMENTO
FISCAL (PMCF)

A AT criou o Comité para o Cumprimento Fiscal, e duas
equipas de projeto com o objetivo de identificar os riscos mais significativos no cumprimento fiscal e garantir a
execução e eficácia das estratégias de resposta aos riscos
selecionados.
Numa primeira fase estão a ser acompanhados dois grupos de contribuintes, os profissionais liberais e os que têm
elevado rendimento e /ou capacidade patrimonial.
No que respeita aos profissionais liberais estão a ser monitorizados cerca de 50 mil prestadores de serviços. A
análise que está a ser feita diz respeito ao cumprimento
das obrigações fiscais, nas vertentes de registo, entrega
de declarações, reporte dos rendimentos e pagamento.

NOTÍCIAS

WORKSHOP FISCALIS

DESTAQUEO

Nos dias 19, 20 e 21 de junho realizou-se nas instalações
da AT um Workshop sob o tema “Compliance Risk Management”.

OPINIÃO

Organizado em parceria com a Comissão Europeia, contou
com a participação de peritos de outros Estados Membros
que apresentaram exemplos práticos de uma nova abordagem para o cumprimento fiscal.
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Este evento contou com a participação de representantes das empresas e de associações profissionais e empresariais, que no painel “O que podemos esperar da Administração Fiscal” partilharam as suas experiências no
relacionamento com a administração tributária e as suas
expetativas para o futuro.
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NOTIFICAÇÕES ELETRÓNICAS
A simplificação de procedimentos através do recurso às
novas tecnologias de informação, nomeadamente nas
relações entre a AT e os contribuintes tem sido um dos
vetores de atuação da Administração Fiscal.
Nesse sentido ao longo da última década têm sido disponibilizados inúmeros serviços no Portal das Finanças
permitindo aos contribuintes aceder aos serviços da administração tributária 24h/dia, 365 dias por ano, para
poderem consultar a sua situação tributária e cumprir as
suas obrigações fiscais.
Desde 2012, a AT passou também a utilizar preferencialmente a via eletrónica para comunicar com os contribuintes, desmaterializando gradualmente as notificações
e passando a enviar notificações eletrónicas aos contribuintes, através da Caixa Postal Eletrónica (CPE).

NOTÍCIAS

DESTAQUEO

A CPE é uma caixa postal eletrónica que funciona como
um recetáculo de correio digital, garantindo a integridade
e a confidencialidade das notificações e o não repúdio.
Em 2012, a CPE passou a integrar o domicílio fiscal. Atualmente mais de um milhão de contribuintes tem a caixa
ativa, dos quais 560.488 são contribuintes singulares.
Os profissionais liberais enquadrados no regime normal
de IVA, estão obrigados a possuir CPE, e a comunicá-la
à administração tributária no prazo de 30 dias a contar
da data de início de atividade, ou da data de início do enquadramento no regime normal de IVA quando o mesmo
ocorra por alteração.
A comunicação por via eletrónica permite um procedimento mais célere, ágil e eficaz para ambas as partes.
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ALERTAS ELETRÓNICOS
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A Autoridade Tributária e Aduaneira
tem privilegiado a disponibilização
de serviços que facilitem o cumprimento das obrigações fiscais e a
regularização voluntária, adotando
uma atitude preventiva e de apoio
ao cumprimento voluntário.
Nesse sentido disponibiliza um serviço de apoio ao cumprimento voluntário dos contribuintes, através do envio
de comunicações informativas, alertando para os prazos
de cumprimento das suas obrigações legais e prestando
informações genéricas sobre diversos temas relacionados
com matérias fiscais.

A AT apenas envia informação de apoio aos contribuintes
que tiverem ativado no Portal das Finanças a opção de
envio de emails e /ou SMS.

NOTÍCIAS

DESTAQUEO

O

OPINIÃO

O serviço é gratuito, de caráter pessoal e confidencial, e
para que o contribuinte o possa usufruir com segurança
basta apenas que confirme o seu endereço de correio
eletrónico e /ou o seu número de telemóvel.
Caso ainda não tenha autorizado o envio de emails
e/ou SMS e pretenda usufruir deste serviço, aceda
ao Portal das Finanças e na
área de dados pessoais do
portal das finanças autorize o envio dessas comunicações e fiabilize os seus
contactos.

LEGISLAÇÃO
TUTORIAL – COMO INICIAR A ATIVIDADE
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Já se encontra disponível no Portal das Finanças – AT no
You Tube - um tutorial que explica passo a passo como
preencher a declaração online de início de atividade.
Em complemento, na opção de Apoio ao Contribuinte,
está disponível o Manual de Operações de Início de Atividade, onde para além da legislação aplicável e dos enquadramentos, são descritos pormenorizadamente os
campos da declaração e esclarecidas as dúvidas mais
frequentes.

PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES SIMPLEX
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Os contribuintes singulares que não disponham de
condições económicas para liquidar o seu imposto de
IRS de uma só vez, não sendo devedores de quaisquer
tributos à AT, podem beneficiar de um regime simplificado
de pagamento em prestações até €2500, sem
obrigatoriedade de prestar garantia.
Os pedidos devem ser efetuados até 15 dias após o termo
do prazo para pagamento voluntário, preferencialmente
por via eletrónica – Portal das Finanças –, ou em qualquer
Serviço de Finanças.
Uma vez deferido o pedido, o total do imposto em dívida
é dividido pelo número de prestações mensais e iguais,
constantes da seguinte tabela:

Valor da dívida IRS
(em euros)
Até 355
De 356 a 533
De 534 a 711
De 712 a 889
De 890 a 1067
De 1068 a 2500

Número
prestações
1
2
3
4
5
6

ESTANTE
Ao valor de cada prestação acrescem juros de mora
contados sobre o respetivo montante desde o termo
do prazo para pagamento voluntário até ao mês do
pagamento do imposto na totalidade.

CUMPRIMENTO FISCAL

NOTÍCIAS
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O

Os efeitos de incumprimento são perniciosos,
criam distorções na concorrência e lesam todos
os cidadãos, especialmente aqueles que cumprem.
A nível internacional, diversas
administrações
fiscais têm vindo a implementar modelos de gestão de riscos de cumprimento, reforçando capacidades e desenvolvendo novos instrumentos no tratamento dos riscos fiscais.
Esta abordagem assenta numa estratégia integrada de
identificação e tratamento dos riscos fiscais, permitindo
uma gestão mais eficiente dos recursos e a implementação de respostas mais eficazes.
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As causas subjacentes ao incumprimento são múltiplas
e diversificadas, sendo necessário que a administração
tributária atue de forma diferenciada, consoante o comportamento dos contribuintes, facilitando o cumprimento
àqueles que querem cumprir e sendo implacável com os
que decidiram não cumprir.
A Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) está a desenvolver desde o final do ano passado dois projetos dirigidos
aos profissionais liberais e aos contribuintes de elevada
capacidade patrimonial e ou rendimentos, tendo em vista:
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• Monitorizar e compreender o comportamento dos
contribuintes
• Construir uma relação mais próxima com os contribuintes e os seus representantes
• Colaborar com os consultores e as associações profissionais para compreender e auxiliar os contribuintes
• Simplificar os procedimentos e apoiar os contribuintes que querem cumprir
• Criar um ambiente propício ao cumprimento, proporcionando transparência e certeza fiscal
• Exercer um controlo rigoroso sobre aqueles que
não cumprem
Há contribuintes que cumprem as suas obrigações, que
pagam os impostos estabelecidos na lei, dando assim o
seu apreciável contributo para o regular funcionamento dos serviços públicos. Cabe à AT dar-lhes as condições necessárias para que possam cumprir as suas
obrigações com o menor dispêndio de recursos e tempo.
Para que haja equidade e justiça fiscal é essencial que a
administração tributária continue as suas atividades de
combate à fraude e evasão fiscais, reforçando os instrumentos ao seu dispor para reduzir o incumprimento
fiscal.
É esse o nosso compromisso, assegurar que todos cumpram as obrigações estabelecidas na lei, para que aqueles que cumprem não fiquem em desvantagem perante
os incumpridores.
PMCF – Projeto para o melhoramento do cumprimento fiscal
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PRÓXIMAS ATIVIDADES – OUTUBRO - SESSÃO DE ESCLARECIMENTO – OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DOS
PROFISSIONAIS LIBERAIS

No último trimestre de 2013 a AT vai organizar sessões de
esclarecimento/seminários destinadas a todos os profissionais liberais, estas ações visam fornecer informação
para o ajudar a compreender os seus direitos e cumprir
as suas obrigações fiscais.
A primeira ação que está prevista é uma sessão de esclarecimento sobre o exercício da atividade profissional,
os enquadramentos fiscais e as obrigações daí decorrentes.
A participação nestas ações dependerá de inscrição
prévia. Atempadamente serão divulgadas as datas e os
locais de realização das sessões, bem como o endereço
eletrónico para as inscrições.
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