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AÇÕES DE ESCLARECIMENTO COM
A ORDEM DOS ADVOGADOS

A Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) no âmbito do protocolo
de colaboração com a Ordem dos Advogados (OA) ministrou, nos
dias 22 e 29 de maio, nos Conselhos Distritais de Lisboa e Porto da
OA, respetivamente, duas sessões de esclarecimento sob o tema
“Questões fiscais no âmbito do Apoio Judiciário”. As intervenções
ficaram a cargo da Dr.ª Emília Pimenta e do Dr. Pedro Monteiro,
da Direção de Serviços do IVA, da Dr.ª Ana Barroso, da Direção de
Serviços do IRS, da Dr.ª Sandra Horta e Silva, vogal do Conselho
Geral da OA e do Dr. Rui Elísio, Técnico Oficial de Contas da OA.
O saldo dos eventos foi francamente positivo. O número de
inscrições superou a lotação das salas, e a taxa de participação
elevadíssima revelou um grande interesse por parte dos visados
nesta temática.
Na realidade, pese embora o facto de ainda haver um caminho a
trilhar por todas as entidades envolvidas, estas sessões permitiram
esclarecer muitas das dúvidas fiscais dos Advogados no âmbito do
Apoio Judiciário e permitiram à AT conhecer e compreender os reais
constrangimentos e necessidades destes.
Este diálogo é fundamental para a AT continuar a melhorar a
qualidade na prestação dos seus serviços.

NEWSLETTER # 5 JULHO / SETEMBRO 2014

NOTÍCIAS

DESTAQUE
O
DESTAQUEO

LEGISLAÇÃO

CALENDÁRIO

EVENTO LOG OUT - PROJETAR O FUTURO
PARA ALÉM DA FACULDADE

Decorreu na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa
(FDUL), no passado dia 7 e 8 de maio, a 1.ª edição do evento de
fecho de ano letivo – LOG OUT.
Estavam programadas sessões de esclarecimentos e uma Feira de
verão, dedicada aos estágios de verão e outras oportunidades profissionais em contexto de fim de ano letivo.
Este evento teve como objetivos revelar aos alunos finalistas percursos profissionais de alunos e ex-alunos da FDUL, oferecer programas de estágio em organismos públicos na área do Direito e
descobrir formas de inserção profissional na área legal (no âmbito
do Dia do Advogado).
A Autoridade Tributária e Aduaneira (AT), consciente do facto de que
a grande maioria dos jovens que termina o seu percurso académico
e entra no mercado de trabalho não conhece as opções que dispõe, realizou uma sessão de esclarecimento sob o tema “Começar
Direito”, onde a Dr.ª Graça Neto revelou os aspetos essenciais das
obrigações fiscais decorrentes da entrada no mercado de trabalho.
A AT fez-se representar igualmente no stand, na Feira de verão,
onde esclareceu dúvidas e disponibilizou todo o tipo de informações
aos jovens finalistas.
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PRAZO DO 1.º PAGAMENTO POR CONTA
NOTÍCIAS

DESTAQUEO

Recordamos aos titulares de rendimentos da categoria B que deverão efetuar o 1.º pagamento por conta a que estão obrigados até ao
dia 20 de julho. Este ano o prazo termina a um domingo, ou seja, a
obrigatoriedade transfere-se para o 1.º dia útil seguinte ao do seu
termo – segunda-feira, dia 21 de julho.

APOIO JUDICIÁRIO – OBRIGAÇÕES FISCAIS
EM SEDE DE IVA
É advogado inscrito no Sistema de Acesso ao Direito e aos
Tribunais?
Saiba aqui quais as obrigações, para efeitos de IVA, que decorrem
da prática deste serviço de advocacia.

LEGISLAÇÃO
COMUNICAÇÃO DE FATURAS - PROFISSIONAIS
LIBERAIS
CALENDÁRIO

O novo regime de faturação veio impor aos sujeitos passivos de IVA
a obrigatoriedade de emissão de fatura (ou documento a que a lei
atribua igual efeito) em todas as transmissões de bens ou prestações de serviços, bem como a obrigatoriedade de comunicação à
Autoridade Tributária e Aduaneira(AT),até ao dia 25 do mês seguinte à sua emissão, dos elementos de todas as faturas.
Contudo, os profissionais liberais que optem pelo preenchimento e
emissão de “faturas-recibo” através do Portal das Finanças, não estão obrigados a comunicar à AT os elementos das “faturas-recibo”
emitidas por essa via.
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INFORMAÇÃO FISCAL
NOTÍCIAS
Aceda aqui a:

DESTAQUE

CÓDIGOS TRIBUTÁRIOS
LEGISLAÇÃO / INSTRUÇÕES ADMINISTRATIVAS

O
LEGISLAÇÃO

INFORMAÇÕES VINCULATIVAS
PUBLICAÇÕES INTERNAS
DIRECTIVAS COMUNITÁRIAS
CONVENÇÕES PARA EVITAR A DUPLA TRIBUTAÇÃO
ACORDOS PARA TROCA DE INFORMAÇÕES EM MATÉRIA
FISCAL (ATI)
PROTOCOLOS DE ASSISTÊNCIA MÚTUA ADMINISTRATIVA

CALENDÁRIO

REGULAMENTOS COMUNITÁRIOS
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