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Está disponível um novo serviço aos contribuintes – o agendamento
de atendimento presencial por marcação.
Os assuntos que permitem o agendamento estão identificados e
classificados e apenas relativamente a estes será possível a marcação de um atendimento no serviço de finanças, quer seja do domicilio ou em qualquer outro, dependendo do assunto e das competências.
Numa primeira fase o atendimento presencial por marcação (APM)
poderá ser feito apenas para os serviços da AT do distrito de Lisboa.
Este novo serviço permite melhorar a capacidade de resposta da
administração fiscal às necessidades dos contribuintes, facilitando o contacto e o cumprimento das obrigações fiscais, reduzindo
o tempo de espera e melhorando a qualidade do atendimento que,
com o agendamento prévio, será imediato e previamente preparado, promovendo uma gestão mais eficiente quer por parte dos
contribuintes, quer por parte da AT.
Consulte o folheto com informação detalhada aqui.
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NOTÍCIAS

CONCLUSÕES DO INQUÉRITO AOS PROFISSIONAIS
LIBERAIS
A Autoridade Tributária e Aduaneira enviou por e-mail a todos os
profissionais liberais um breve inquérito no passado mês de dezembro.
O inquérito teve como principal objetivo auscultar a opinião dos profissionais sobre os temas que gostariam de ver tratados na newsletter e nas sessões de esclarecimento que estão a ser organizadas.
As respostas foram massivas, pelo que agradecemos toda a colaboração e reiteramos o nosso compromisso em continuar a melhorar a qualidade da informação e da comunicação.
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CONCLUSÕES DO INQUÉRITO
Analisadas as respostas as principais conclusões são:
1 - 94,9 % dos profissionais gostariam de ver abordados temas
sobre o IRS;
2 - As obrigações e os enquadramentos são as matérias que ainda suscitam maiores dúvidas junto dos contribuintes;
3 - 60,7% dos profissionais estão interessados em participar em sessões de esclarecimentos no horário compreendido entre as 16/18horas;
4 - 81,3% dos profissionais liberais utiliza o Portal das Finanças
para interagir com os serviços;
5 - 93,4% dos contribuintes prefere ser contactado por e-mail.
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FOLHETOS ELETRÓNICOS NA AT
NOTÍCIAS
Foram disponibilizados novos folhetos informativos no Portal das
Finanças:
MOD.3 2013 – IRS
Dedução, benefícios fiscais e taxas no IRS a entregar em 2014
(rendimentos de 2013)
IRS – REGIME FISCAL PARA O RESIDENTE NÃO HABITUAL
Informação sobre o regime fiscal para o residente não habitual.
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GUIA PARA VIAJANTES
O que precisa saber quando entra em Portugal - principais conceitos e regras aduaneiras.
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QUESTIONÁRIO DE AUTO-REVISÃO
NOTÍCIAS

DESTAQUEO

O

A Autoridade Tributária e Aduaneira irá proceder ao envio, por email, de um questionário de auto-revisão. Trata-se de uma ferramenta de apoio, que pretende constituir-se como um auxílio no
cumprimento das obrigações fiscais decorrentes do exercício de
uma profissão liberal por conta própria. Destinado a todos os contribuintes que se registaram para o exercício de uma atividade
enquadrável em qualquer um dos códigos da lista anexa a que
se refere o artigo 151.º do Código do IRS. Algumas das questões
introduzidas baseiam-se na experiência adquirida com inspeções
efetuadas a profissionais liberais e resultam da compilação de erros frequentes.
Recomenda-se que a auto-revisão seja efetuada no início de cada
ano, para aferição do enquadramento tributário (em sede de IRS
e de IVA).
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OE 2014 – O QUE VAI MUDAR PARA OS
PROFISSIONAIS LIBERAIS
Um novo ano começou, e com ele entrou em vigor um novo Orçamento do Estado. Confira em baixo as principais alterações para os
profissionais liberais:
IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO DAS PESSOAS
SINGULARES
1. Regime simplificado
Para efeitos de enquadramento no regime simplificado o limite aplicável aumentou de € 150 000 para € 200 000.
Para determinação do rendimento tributável passam a aplicar-se os
seguintes coeficientes:
RENDIMENTOS

COEFICIENTE

Vendas de mercadorias e produtos

0,15

Prestações de serviços
(hotelaria e similares, restauração e bebidas)

0,15

Rendimentos das atividades profissionais
(art.º 151.º CIRS)

0,75

Rendimentos (know how)

0,95

Subsídios não destinados à exploração

0,30

Subsídios destinados à exploração e restantes
rendimentos cat. B

0,10

2. Tributação autónoma sobre encargos relativos a viaturas
Para as viaturas ligeiras de passageiros ou mistas, com custo de
aquisição inferior a € 20.000, a taxa a aplicar é de 10%.
Para as viaturas ligeiras de passageiros ou mistas, com custo de
aquisição igual ou superior a € 20.000, a taxa a aplicar é de 20%.
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IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTADO (IVA)
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3. Regime de IVA de caixa
Com as novas alterações, introduzidas ao regime de IVA de caixa,
o direito à dedução do imposto suportado pelos sujeitos passivos
que, embora não apliquem o regime, adquirem bens e/ou serviços
a outros sujeitos passivos que o aplicam, nasce na data de emissão da fatura, devendo a dedução ser efetuada na declaração do
período ou do período seguinte àquele em que se tiver verificado a
receção da fatura (esta alteração tem natureza interpretativa).
4. Requisitos das faturas e dos documentos retificativos
É alargada a obrigatoriedade de processamento de faturas através
de sistemas informáticos, ou pré-impressos em tipografias autorizadas, aos documentos retificativos de faturas.
5. Sobre estas e as demais alterações introduzidas à legislação
do IVA por força da entrada em vigor da Lei do Orçamento do Estado para 2014, foram emitidas recentemente instruções administrativas, através dos ofícios - circulados n.º 30157/2014, e do n.º
30158/2014, da Área de Gestão Tributária do IVA, tendo em vista a
respetiva clarificação.

NEWSLETTER # 3 JANEIRO / MARÇO 2014

REFORMA DO IRC 2014
NOTÍCIAS
Foi recentemente publicada a Lei n.º 2/2014, de 16 de janeiro que
procede à reforma da tributação das sociedades.
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As alterações visam essencialmente a simplificação do imposto e
das obrigações fiscais tendo como objetivos a promoção da competitividade, do investimento e a redução dos custos de contexto.
Veja aqui as principais mudanças.
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NOTÍCIAS
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PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS
Sujeição a IRS dos rendimentos e Retenção na fonte
(informação vinculativa)
TAXA - MEDICINA ESTÉTICA
(informação vinculativa)
FATURAÇÃO
Prestações de serviços de caráter continuado
(informação vinculativa)
FATURA SIMPLIFICADA
Forma Legal – Direito à Dedução (informação vinculativa)
REGIME DE IVA DE CAIXA
(Ofício – circulado n.º 30150/2013 de 30-08-2013)
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REGIME DE IVA DE CAIXA
Instruções complementares ao Ofício – circulado n.º 30150, de
2013-08-30 (Ofício–Circulado n.º 30154 de 30-10-2013)
DIREITOS DE AUTOR
Alínea 16.º do artigo 9.º do CIVA. Âmbito de isenção
(Ofício – circulado n.º 30147 de 28-06-2013)
IVA REGIME ESPECIAL DE ISENÇÃO
Previsto no artigo 53.º do CIVA
(Ofício – circulado n.º 30138 de 27-12-2013)
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INFORMAÇÃO FISCAL
NOTÍCIAS
Aceda aqui a:
CÓDIGOS TRIBUTÁRIOS
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INFORMAÇÕES VINCULATIVAS
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PUBLICAÇÕES INTERNAS
DIRECTIVAS COMUNITÁRIAS
CONVENÇÕES PARA EVITAR A DUPLA TRIBUTAÇÃO
ACORDOS PARA TROCA DE INFORMAÇÕES EM MATÉRIA
FISCAL (ATI)
PROTOCOLOS DE ASSISTÊNCIA MÚTUA ADMINISTRATIVA
REGULAMENTOS COMUNITÁRIOS
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