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AT EM CONTACTO - UNIVERSIDADES
PORTAL TAXEDU

AT EM CONTACTO UNIVERSIDADES

PORTAL TAXEDU

No âmbito do projecto “AT em ContactoUniversidades” a Autoridade Tributária
e Aduaneira (AT) promoveu no último
trimestre de 2017 sessões informativas
junto dos estudantes universitários no
Instituto Superior Técnico (Pólo de Lisboa e Tagus Park) e na Faculdade de
Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa com o objectivo de
esclarecê-los sobre as suas obrigações
fiscais quando iniciarem a sua vida profissional. As sessões estiveram lotadas e
foram muito participadas.

Foi lançado no dia 21 de novembro em
Bruxelas o novo Portal TAX EDU.

A AT também participou nas V Jornadas
da Empregabilidade da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e na 2.ª
Edição AEUE Employability Job Fair da
Universidade Europeia.

A TAXEDU é uma iniciativa do Parlamento Europeu, da Comissão Europeia e
das autoridades fiscais nacionais da UE.
Com o slogan “Os impostos constroem o nosso futuro”, este projeto - piloto de Educação Fiscal Digital tem como
ambição guiar as novas gerações para o
exercício da cidadania fiscal.
O Portal da TAXEDU:
(http://europa.eu/taxedu) é uma plataforma online com materiais de aprendizagem interativos, módulos de micro-learning e elearning e um jogo – TAXLANDIA
– que pode ser descarregado e visa ser
um instrumento de aprendizagem sobre
a importância dos impostos numa sociedade que se quer justa e equilibrada.
Todos os materiais carregados visam
três grupos etários (crianças, adolescentes e jovens adultos), e recursos extras
para professores que desejem acrescer
às suas apresentações conceitos relevantes nas suas aulas.

Os conteúdos estão disponíveis em 22
línguas da UE e em constante atualização, bastando apenas clicar no ícone
correspondente no canto superior direito
da página principal.
A campanha de comunicação já se encontra a decorrer e as páginas do Facebook e do Instagram estão disponíveis
em:
https://www.facebook.com/taxeduportal/
https://www.instagram.com/taxeduportal/
Qualquer cidadão se pode adicionar à
rede, basta registar-se como utilizador
no Portal TAXEDU.
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REGIME DE ISENÇÃO DO
ARTIGO 53.º DO CIVA

REGIME DE ISENÇÃO DO ARTIGO 53.º DO
CIVA
DECLARAÇÃO RECAPITULATIVA - ARTIGO 53.º
DO IVA
E - FATURA – DEDUÇÕES
SABIA QUE...

Os sujeitos passivos enquadrados no regime de isenção do artigo 53.º do Código
do Imposto sobre o Valor Acrescentado
(CIVA) que ultrapassem o limite do volume de negócios - 10 000 euros – devem
enviar no mês de janeiro do ano seguinte
aquele em que ultrapassarem esse limite, uma declaração de alterações, alterando o seu enquadramento em IVA para
o regime normal.
A declaração de alterações produzirá
efeitos a partir do mês seguinte ao da
sua entrega, devendo passar a liquidar
imposto nas faturas e/ou faturas-recibo
que emitir e entregar declarações periódicas de IVA.

DECLARAÇÃO
RECAPITULATIVA ARTIGO 53.º DO CIVA
Os sujeitos passivos de IVA que efetuem
transmissões intracomunitárias de bens ou
prestações de serviços a sujeitos passivos
de outros Estados membros devem preencher e submeter por transmissão electrónica a declaração Recapitulativa de IVA.

Aqueles que estejam enquadrados no regime especial de isenção do artigo 53.º
do CIVA são obrigados ao envio de uma
declaração recapitulativa, nos períodos
em que prestem serviços a outros sujeitos
passivos, que tenham noutro Estado membro a sua sede, estabelecimento estável
ou domicílio, e que as mesmas configurem
operações não tributadas no território nacional, em resultado da regra de localização prevista na alínea a) do n.º 6 do Artigo
6.º do CIVA.

E - FATURA – DEDUÇÕES
Pode usufruir de deduções em IRS, em alguns setores de atividade, assim deve verificar periodicamente no Portal das Finanças, no e-fatura, se todas as suas faturas
foram inseridas no sistema, validá-las caso
estejam pendentes, ou inseri-las manualmente até ao dia 15 de fevereiro.
Dedução pela exigência de fatura
Dedução de 15% do IVA suportado, por
qualquer membro do agregado familiar,
que conste de faturas que titulem prestações de serviços de manutenção e repa-

ração de veículos automóveis e de motociclos, alojamento, restauração e similares,
salões de cabeleireiro e institutos de beleza; e atividades veterinárias comunicadas
à Autoridade Tributária e Aduaneira (AT).
O montante correspondente a 100% do
IVA suportado, por qualquer membro do
agregado familiar, na aquisição de passes
sociais para utilização de transportes públicos coletivos, também é dedutível.
A dedução do IVA por exigência de fatura
tem um limite anual de €250, por agregado
familiar.
Outras deduções
Pode ainda usufruir de outras deduções
para efeitos de IRS, sempre que solicitar
faturas com número de contribuinte. Estas
podem ter carater de despesas de saúde,
gastos com formação e educação, encargos com imóveis, encargos com lares, ou
até despesas gerais familiares., de acordo
com os limites estabelecidos no código do
IRS.
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SAIBA QUE:

REGIME DE ISENÇÃO DO ARTIGO 53.º DO
CIVA
DECLARAÇÃO RECAPITULATIVA - ARTIGO 53.º
DO IVA
E - FATURA – DEDUÇÕES
SABIA QUE...

• Se exerce uma atividade de caráter
empresarial ou profissional, deverá indicar na aplicação e-fatura, no Portal das
Finanças, se as faturas correspondem a
bens ou serviços fora do âmbito da sua
atividade profissional.
Para tal, basta aceder à sua página
pessoal do e-fatura, área do CONSUMIDOR, opção “Resolver Pendências”, selecionar a fatura e em “Complementar Informação Faturas” > “Fora do Âmbito da
Atividade Profissional?” > Indicar “Sim”
ou “Não” e “Guardar”.
Nesta opção pode selecionar mais do
que uma fatura em simultâneo e complementá-las de forma massiva. Depois
faça “Guardar”.

• Sorteio e-fatura
Durante o ano de 2017 foram sorteados
52 Certificados do Tesouro no valor de
35.000 euros cada, em sorteios regulares, e 6 Certificados do Tesouro no valor
de 50.000 euros, em sorteios extraordinários. Foi ainda atribuido em sorteio extraordinário um Certificados do Tesouro
no valor de 35.000 euros.
•O Portal das Finanças está renovado.
Agora, a organização dos serviços e dos
conteúdos faz-se tendo em consideração o tipo de contribuinte – cidadãos,
negócios ou outras entidades. Ao autenticarem-se em “iniciar sessão”, estes
terão acesso aos serviços e conteúdos
mais relevantes, atendendo ao seu “perfil” e histórico, enquanto contribuinte.
Conheça-o aqui.
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INFORMAÇÃO FISCAL
• Importações - Opção Pagamento Imposto DP IVA / Pedido Adesão

INFORMAÇÃO FISCAL
LEGISLAÇÃO

• Ofício-Circulado n.º 30.196, de 2017-1205 - IVA - Atividade hoteleira. Revogação
do ofício-circulado n.º 102697, de 4 de junho de 1991

• Lei n.º 106/2017, de 4 de setembro - Assegura o direito à declaração conjunta de
despesas e rendimentos com dependentes em sede de imposto sobre o rendimento das pessoas singulares, alterando
o Código do Imposto sobre o Rendimento
das Pessoas Singulares

• Informação Vinculativa - Abrangência
do regime de transparência fiscal a sociedade de profissionais em que a atividade
prosseguida por todos os sócios é a de
agente de execução

• Declaração Retificação 573-A/2017, de
5 de setembro - Declaração de Retificação do Despacho Normativo n.º 7/2017,
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 152, de 8 de agosto de 2017

LEGISLAÇÃO
• Portaria n.º 365/2017, de 7 de dezembro
- Regulamenta o Serviço Público de Notificações Eletrónicas (SPNE) associado à
morada única digital, previsto no DecretoLei n.º 93/2017, de 1 de agosto.

• Portaria n.º 293/2017, de 2 de outubro
- Portaria que cria o Selo de Validação
AT (SVAT) e define as regras da sua atribuição aos programas de contabilidade,
relativamente à produção do ficheiro de
auditoria SAF-T (PT)

• Portaria n.º 368/2017, de 11 de dezembro - Define os procedimentos de comunicação à AT da identificação fiscal dos
prestadores de serviços de fornecimento
de refeições escolares, para efeitos da
dedução à coleta do IRS das despesas
referentes à alimentação em refeitório
escolar, de alunos inscritos em qualquer
grau de ensino, nos termos previstos no
n.º 1 do artigo 78.º-D do Código do IRS.

• Declaração de Retificação n.º 36/2017,
de 25 de outubro - Declaração de retificação da Portaria n.º 293/2017, de 2 de outubro, publicada no Diário da República,
1.ª série, n.º 190
• Portaria n.º 326/2017, de 30 de outubro
- Portaria que procede à atualização dos
coeficientes de desvalorização da moeda
a aplicar aos bens e direitos alienados

durante o ano de 2017, cujo valor deva
ser atualizado nos termos dos artigos
47.º do Código do IRC e 50.º do Código
do IRS, para efeitos de determinação da
matéria coletável dos referidos impostos
• Decreto-Lei n.º 141/2017, de 14 de novembro - Aprova várias medidas de apoio
temporário destinadas aos contribuintes
com domicílio fiscal, sede ou estabelecimento nos concelhos afetados pelos incêndios de 15 de outubro
• Despacho n.º 10363-A/2017, de 28 de
novembro - Aprova um conjunto de medidas destinadas a apoiar as vítimas dos
incêndios do passado dia 15 de outubro
• Lei n.º 114/2017, de 29 de dezembro Orçamento do Estado para 2018
• Decreto-Lei n.º 156/2017, de 28 de dezembro - Fixa o valor da retribuição mínima mensal garantida para 2018
• Portaria n.º 385-H/2017, de 29 de dezembro - Aprova os novos modelos de impressos da declaração Modelo 3 do IRS e
respetivas instruções de preenchimento a
vigorar no ano de 2017
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LEGISLAÇÃO

CÓDIGOS TRIBUTÁRIOS
LEGISLAÇÃO / INSTRUÇÕES ADMINISTRATIVAS
INFORMAÇÕES VINCULATIVAS
PUBLICAÇÕES INTERNAS
CONVENÇÕES PARA EVITAR A DUPLA TRIBUTAÇÃO
ACORDOS PARA TROCA DE INFORMAÇÕES EM MATÉRIA FISCAL (ATI)
PROTOCOLOS DE ASSISTÊNCIA MÚTUA ADMINISTRATIVA
REGIME DE COMUNICAÇÃO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS (RCIF)
INFORMAÇÃO FISCAL
LEGISLAÇÃO

UNIÃO EUROPEIA
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CALENDÁRIO
Aceda aqui a:
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Última atualização: janeiro 2018
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