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AT NO INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO
No passado dia 10 de outubro a Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) realizou uma sessão de esclarecimento no
Instituto Superior Técnico – “Para novos
começos, novos desafios! As finanças
estão cá para te ajudar…”.
Os alunos compareceram em massa e
aprenderam sobre as obrigações fiscais
que irão ter quando iniciarem a sua vida
profissional.
Veja a notícia aqui.
AT NA FACULDADE DE DIREITO DA
UNIVERSIDADE DE LISBOA
Com o objetivo de conetar os jovens
estudantes ao mercado de trabalho o
Gabinete de Saídas Profissionais da Faculdade de Direito da Universidade de
Lisboa realizou as VII Jornadas da Empregabilidade. No âmbito deste evento,
a AT marcou presença no dia 24 de outubro na Feira Internacional de Emprego
para ajudar a esclarecer os estudantes
sobre as obrigações fiscais decorrentes
da sua entrada na vida profissional.

tivo é a formação prática no total de 440
horas de 12 funcionários em contexto
real de trabalho tendo em vista a implementação do IVA em Angola.
A cooperação e a assistência técnica na
área dos impostos constituem uma área
prioritária de colaboração entre as duas
administrações tributárias.

Estes eventos, organizados no âmbito
do “Projeto de Investigação Educação
e Cidadania Fiscal” tiveram lugar nas
cidades de Luanda (Angola) e Mindelo
(São Vicente, Cabo Verde) nos dias 12
de Setembro e 2 de outubro, respetivamente.
Consulte a nossa página de Cidadania
Fiscal no Portal das Finanças.

TAX SUMMIT PORTUGAL’18
Realizou-se nos dias 24, 25 e 26 de outubro em Lisboa, o Tax Summit - Cimeira
Fiscal sobre Economia Digital.
Este evento resultou da parceria entre
o CIAT- Centro Interamericano de Administrações Tributárias, a IOTA – Organização Intra-Europeia das Administrações Tributárias e a AT - Autoridade
Tributária e Aduaneira.

O NOVO REGIME E-TAXFREE PORTUGAL
ESTÁ EM VIGOR DESDE O DIA 1 DE
JULHO
Os residentes fora da União Europeia
podem obter a isenção de IVA nas suas
compras.
Consulte mais informação aqui.

Estiveram presentes participantes de
cerca de 80 países de todo o mundo e
foram debatidas questões relacionadas
com as novas tecnologias e o seu impacto no mundo dos impostos.
DICAS SOBRE O INÍCIO DE ATIVIDADE

ESTÁGIO AGT ANGOLA NA AT

IV E V CONGRESSO INTERNACIONAL
SOBRE CIDADANIA E EDUCAÇÃO FISCAL
NA LUSOFONIA

A AT e a Administração Geral Tributária
da República de Angola (AGT) celebraram um acordo de Cooperação no domínio da formação na área do IVA. O obje-

A Autoridade Tributária e Aduaneira participou no IV e V Congressos Internacionais sobre Cidadania e Educação Fiscal
na Lusofonia.

1.Recebi uma proposta de trabalho para
a qual tenho de emitir fatura.
O que devo fazer?
Antes de começar a trabalhar deve entregar a Declaração de Início de Atividade através do Portal das Finanças em:
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• O IBAN (Número Internacional de Conta Bancária)

Finanças – Aceda aos Serviços Tributários > Serviços > Início de Atividade >
Entregar Declaração

3. Qual o regime do IVA?

Se ainda não possui senha de acesso ao
Portal, deve ir ao Portal das Finanças e
registar-se.

O regime de IVA depende da(s) atividade(s) a exercer, que pode(m) ser atividade(s)
que confere(m) o direito à dedução do imposto e/ ou atividade(s) que não confere(m)
este direito.
A anualização do montante que prevê receber é utilizada para o enquadramento em IVA:

Se igual ou
inferior
REGIME DE
ISENÇÃO

Em alternativa, pode dirigir-se a qualquer Serviço de Finanças ou Loja do Cidadão para entregar a referida Declaração de Início.

10.000 €
AO ANO

Se superior
REGIME
NORMAL

Se exercer uma atividade prevista no artigo 9.º
do CIVA, e não renunciar à isenção nos termos
do artigo 12.º, fica sempre isento
independentemente do valor auferido.
Consulte ainda os folhetos informativos relacionados com o início de atividade:

Com a entrega da Declaração de Início
de Atividade fica de imediato inscrito na
AT e na Segurança Social.
2. O que devo indicar no início de atividade?
No preenchimento da declaração de início de atividade, previamente deve ter
em consideração:
• A data prevista para o seu início, que
deve ser sempre anterior ao início efetivo
• A(s) atividade(s) que vai desenvolver
para o efeito pode consultar a tabela
do Código do IRS – CIRS e a lista de
Códigos de Atividade Econónica - CAE
• O montante que espera receber até
ao final do ano (não esqueça que este
valor é anualizado para efeitos de enquadramento em IVA)

DICAS SOBRE O
INÍCIO DE ATIVIDADE

Pode igualmente consultar as questões mais frequentes já colocadas e respondidas
pela AT, aqui.

NEWSLETTER # 22 - OUTUBRO / DEZEMBRO 2018

Passagem do regime de isenção do IVA
do artº. 53º, para o regime normal
Com o aproximar do fim do trimestre, e
do ano, convém fazer as contas aos recibos verdes emitidos e verificar qual foi
o total da receita efetuada (volume de
negócios).

Cidadão - comunicando esse facto durante o mês de janeiro e, a partir do mês
de fevereiro, acrescer o IVA ao montante
total a receber.
Exemplo:
Total da prestação do serviço: 110,00 €
Fatura: 110,00 € + 25,30 € (IVA 23%) = 135,30 €

num Serviço de Finanças ou Loja de
Cidadão - comunicando esse facto e, a
partir do mês de fevereiro, acrescer o IVA
ao montante total a receber.
Exemplo:
Se iniciou a atividade em setembro, deve
converter o valor de negócios anual,
para o n.º de meses decorridos, fazendo
a seguinte proporção: 10.000 € a dividir
por 12 meses, vezes o número de meses
desde o início da atividade até ao fim do
ano, que neste caso são 4.
10.000 € / 12 X 4 = 3.333 € (limite até ao
qual continuará no regime de isenção).

Se utilizar outras formas de faturação,
deverá comunicar à AT todas as faturas
ou faturas recibo emitidas. Estes documentos também devem ser somados
para efeitos do valor a considerar para
o ano.

O valor de 25,30 € deve ser incluído na
Declaração Períodica de IVA, entregue
via Portal das Finanças mensalmente ou
trimestralmente, de acordo com o regime de IVA de enquadramento. O imposto
apurado nesta declaração deve ser entregue ao Estado.

Assim, se no cômputo geral tiver ultrapassado 10.000 €, durante o mês de janeiro deve entregar uma Declaração de
Alterações – via Portal das Finanças,
num Serviço de Finanças ou Loja do

Se iniciou a atividade este ano, o valor a
anualizar é o real faturado, e se o valor
anualizado ultrapassar os 10.000 €, deve
entregar igualmente uma Declaração de
Alterações – via Portal das Finanças,

Consulte ainda as questões mais frequentes já colocadas e respondidas
pela AT, aqui e Ofício-Circulado n.º
30.138/2012, de 27/12.

FOLHETOS INFORMATIVOS

INFORMAÇÃO FISCAL

Guia para Talhos - Comércio a retalho de
carne e produtos à base de carne, em
estabelecimentos especializados

Ofício Circulado N.º 30.203 , de 4 de
julho de 2018 – IVA - Opção de pagamento do IVA devido pelas importações
de bens através da declaração periódica
– artigo 27.º, n.º 8 do CIVA. Instruções
complementares ao ofício circulado n.º
30.193, de 11 de agosto de 2017.

ção, em suporte eletrónico de identificação das entidades previstas nas alíneas
a), b) e e) do n.º 1 do artigo 4.º do regime
do Registo Nacional de Pessoas Coletivas - Certidão online de inscrição de
pessoa colectiva.

Notificações electrónicas – procedimento de adesão à Caixa Postal elecrónica
Fiabilização de contactos – E- mail e
contactos

LEGISLAÇÃO
Portaria n.º 259/2018, de 13 de setembro - Disponibiliza o acesso à informa-

Lei n.º 62/2018, de 22 de agosto- Altera
o regime de autorização de exploração
dos estabelecimentos de alojamento
local, procedendo à segunda alteração
ao Decreto-Lei n.º 128/2014, de 29 de
agosto.
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Lei n.º 51/2018, de 16 de agosto - Altera a Lei das Finanças Locais, aprovada
pela Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro,
e o Código do Imposto Municipal sobre
Imóveis, aprovado pelo Decreto-Lei n.º
287/2003, de 12 de novembro.
Lei n.º 43/2018, de 9 de agosto - Prorroga a vigência de determinados benefícios fiscais, alterando o Estatuto dos
Benefícios Fiscais.
Lei n.º 42/2018, de 9 de agosto - Autoriza
o Governo a aprovar um regime especial
de tributação para a atividade de transporte marítimo e de benefícios fiscais e
contributivos aplicáveis aos tripulantes.
Lei n.º 39/2018, de 8 de agosto - Estabelece um prazo mínimo de 120 dias
de antecedência para a disponibilização
dos formulários digitais da responsabilidade da Autoridade Tributária e Aduaneira, alterando a Lei Geral Tributária.

OBRIGAÇÕES
DECLARATIVAS
2018
OBRIGAÇÕES
PAGAMENTO
2018

Última atualização: janeiro 2018

Portaria n.º 195/2018, de 5 de julho - Define o conceito de setor tecnológico para
efeitos do disposto no artigo 43.º-C do
Estatuto dos Benefícios Fiscais, aprovado
pelo Decreto-Lei n.º 215/89, de 1 de julho.
Aviso n.º 13745/2018, de 26/09 - Coeficiente de atualização dos diversos tipos
de arrendamento urbano e rural, a vigorar no ano civil de 2019.
Decreto-Lei n.º 86/2018, de 29 de outubro - Altera o Regulamento das Custas
Processuais.
Decreto-Lei n.º 87/2018, de 31 de outubro
- Simplifica o preenchimento dos anexos A
e I da Informação Empresarial Simplificada.

NOTA: Esta newsletter será descontinuada, sendo este o último número publicado.

