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1. Reavaliação do ativo fixo tangível e propriedades de investimento: - Decreto-Lei n.º 66/2016 

de 3 de novembro. 
Estabelece um regime facultativo de reavaliação do ativo fixo tangível e propriedades de investimento. 

 

 

2. PERES - Regularização de dívidas de natureza fiscal e de dívidas de natureza contributiva à 

segurança social: - Decreto-Lei n.º 67/2016 de 3 de novembro. 
Aprova um regime excecional de regularização de dívidas de natureza fiscal e de dívidas de natureza 

contributiva à segurança social, através de pagamento integral ou pagamento em prestações. 

 

 

3. Taxa de juro aplicada pelo BCE às suas principais operações de refinanciamento: - 

Informação da Comissão da U. E., publicada no jornal oficial C 405/2016, de 4 de novembro, 

na página 1. 
A taxa de juro aplicada pelo Banco Central Europeu às suas principais operações de refinanciamento, 

é de 0,00 % a partir de 1 de novembro de 2016. 

 

 

4. IVA – Doações a entidades integradas na Rede Portuguesa de Museus: - Lei n.º 36/2016, de 

21 de novembro. 
Isenta de imposto sobre o valor acrescentado as transmissões de bens a título gratuito efetuadas a 

entidades integradas na Rede Portuguesa de Museus e destinadas a integrar as respetivas coleções. 

 

 

5. Limites máximos das perdas por imparidade e outras correções de valor para risco específico 

de crédito: - Decreto Regulamentar n.º 5/2016, de 18 de novembro. 
Estabelece os limites máximos das perdas por imparidade e outras correções de valor para risco 

específico de crédito dedutíveis para efeitos do apuramento do lucro tributável em imposto sobre o 

rendimento das pessoas coletivas. 

 

 

6. Declaração modelo 52 - Tributação Autónoma Especial: - Despacho n.º 14076/2016, de 23 de 

novembro, do Ministro das finanças. 
Nos termos do n.º 2 do artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 66/2016, de 3 de novembro, aprova o modelo de 

declaração e respetivas instruções, designado por Reavaliação de Ativos Fixos Tangíveis (AFT) e 

Propriedades de Investimento (PI) — Tributação Autónoma Especial — Modelo 52 e respetivas 

instruções de preenchimento. 

 

http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/A576F3F4-0B37-44B3-BB9F-AB73F3D72FFF/0/Decreto_Lei_66_2016.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/8A1B701C-8A5D-473E-9968-7AEEA397EB18/0/Decreto_Lei_67_2016.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2016:405:FULL&from=PT
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/8AE2DBE3-4DE2-4C7F-BD55-F7B90D1E2844/0/Lei_36_2016.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/63A815F2-B6C3-4918-92AB-2C1525D2794F/0/Decreto_Regulamentar_5_2016.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/05E10666-2DB7-4C4F-AB27-038238FCE2BF/0/Despacho_14076_2016.pdf


 

 

 

Página | 2 

A n o 

NOVEMBRO 
M ês  SÍNTESE DE DIVERSAS MATÉRIAS DE 

INTERESSE FISCAL E 

CONTABILÍSTICO DE MAIOR RELEVO  

2016 

7. Imposto do Selo - Verba 28 da Tabela Geral: - Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 

568/2016, de 25 de novembro. 
Não julga inconstitucional a norma da verba 28 da Tabela Geral do Imposto do Selo, na redação 

introduzida pela Lei n.º 55-A/2012, de 29 de outubro, e alterada pela Lei n.º 83-C/2013, de 31 de 

dezembro, que impõe a tributação anual sobre a propriedade de prédio habitacional ou de terreno para 

construção cuja edificação, autorizada ou prevista, seja para habitação, cujo valor patrimonial tributário 

seja igual ou superior a EUR 1.000.000,00. 

 

 

8. IVA – Atividades desenvolvidas por estabelecimentos termais: - Ofício Circulado n.º 30184. De 

2016.11.14. 
Esclarece o enquadramento para efeitos de IVA, das atividades desenvolvidas por estabelecimentos 

termais, conforme estejam em causa prestações de “serviços fundamentais“, “serviços 

complementares” ou “serviços acrescentados ou colaterais”, beneficiando apenas da isenção prevista 

na alínea 2) do artigo 9.º do Código do IVA os dois primeiros tipos de serviços que visem a prevenção, 

tratamento e, se possível, a cura da doença ou outros distúrbios de saúda e que sejam efetuados por 

prescrição médica que estabeleça a terapêutica à patologia do termalista. 

 

 

9. Regulamento (CE) n.º 1126/200: - Regulamento (UE) 2016/2067 da Comissão de 22 de 

novembro de 2016, publicado no JOUE n.º L 323. De 2016.11.29, na página 1. 
Altera o Regulamento (CE) n.º 1126/2008, que adota determinadas normas internacionais de 

contabilidade nos termos do Regulamento (CE) n.º 1606/2002 do Parlamento Europeu e do Conselho, 

no que diz respeito à Norma Internacional de Relato Financeiro 9. 

http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/7483A453-BB9C-4758-8BFD-14B6F47348E7/0/Acordao_568_2016.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/7483A453-BB9C-4758-8BFD-14B6F47348E7/0/Acordao_568_2016.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/E3567ABA-D98C-4891-B81A-FBFAA3BAED9B/0/Oficio-Circulado_30184_2016.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:323:FULL&from=PT


 

 

Esta comunicação é de natureza geral e meramente informativa, não se destinando a qualquer entidade ou situação 

particular, e não substitui aconselhamento profissional adequado ao caso concreto. A CFA – Cravo Fortes Antão & 

Associados, SROC, Lda. não se responsabilizará por qualquer dano ou prejuízo emergente de decisão tomada com base 

na informação aqui descrita. 
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