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1. Sistema eletrónico de comunicação dos dados dos viajantes e das respetivas aquisições: - 

Decreto-Lei n.º 19/2017, de 14 de fevereiro. 
Estabelece um sistema eletrónico de comunicação dos dados dos viajantes e das respetivas aquisições 

que pretendam beneficiar da isenção de IVA nas compras realizadas em Portugal, no uso da 

autorização legislativa concedida pelo artigo 151.º da Lei n.º 7-A/2016, de 30 de março. 

 

 

2. Portaria n.º 302/2016, de 2 de dezembro: - Declaração de Retificação n.º 2-A/2017, de 2 de 

fevereiro. 
Procede a várias retificações à Portaria n.º 302/2016, de 2 de dezembro. 

 

 

3. Unidade dos Grandes Contribuintes (UGC): - Despacho n.º 1268/2017, de 2017.02.06, da 

Autoridade Tributária e Aduaneira. 
Divulga os sujeitos passivos cuja situação tributária deve ser acompanhada pela Unidade dos Grandes 

Contribuintes (UGC), selecionados de acordo com os critérios constantes da Portaria n.º 130/2016, de 

10 de maio. 

 

 

4. Retenção na Fonte sobre Rendimentos do Trabalho Dependente e Pensões: - Circular n.º 

3/2017, de 31 de janeiro. 
Divulga, em anexo as tabelas de retenção de IRS, para 2017, aprovadas por Despacho nº 936-A/2017, 

de 18 de janeiro, do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, publicado no Diário da República, 2ª 

Série, nº 15, de 20 de janeiro de 2017. 

 

 

5. Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas (CIRE): - Circular n.º 4/2017, de 10 de 

fevereiro. 
A aplicação dos benefícios fiscais previstos no n.º 2 do artigo 270.º do CIRE não depende da coisa 

vendida, permutada ou cedida abranger a universalidade da empresa insolvente ou um seu 

estabelecimento, pelo que os atos de venda, permuta ou cessão, de forma isolada, de imóveis da 

empresa ou de estabelecimentos desta estão isentos de IMT, desde que integrados no âmbito de 

planos de insolvência, de pagamentos ou de recuperação ou praticados no âmbito da liquidação da 

massa insolvente. 

 

 

 

 

 

http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/B9C288A3-8890-4016-9569-AB151365545E/0/Decreto_Lei_19_2017.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/8C0C9037-5655-470A-A3F7-DC9973432974/0/Declaracao_Retificacao_2_A_2017.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/7F704F26-0C5E-45D9-9C79-9DC40920FC38/0/Despacho_1268_2017.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/F1CC7E03-B86A-4722-A2AA-3A6A32F90FC1/0/Circular_3_2017.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/F1CC7E03-B86A-4722-A2AA-3A6A32F90FC1/0/Circular_3_2017.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/101D68AD-0366-4B37-A491-903E7EC938FF/0/Circular_4_2017_Insolv%C3%AAncia-.pdf
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6. IVA - Transmissões de próteses dentárias efetuadas por protésicos dentários e dentistas: - 

Ofício Circulado n.º 30188 de 2017.01.31. 
Esclarece que a Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro, que aprovou o Orçamento do Estado para 2017, 

veio apenas esclarecer o âmbito de aplicação da alínea 3) do artigo 9.º do Código do IVA, no sentido 

daquela que vinha sendo a interpretação da AT, passando aquela a dispor que ficam isentas de imposto 

"as prestações de serviços efetuadas no exercício da sua atividade por protésicos dentários bem como 

as transmissões de próteses dentárias efetuadas por dentistas e protésicos dentários". 

 

 

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

Informação da Comissão da U. E., publicada no jornal oficial C 33/2017, de 2 de fevereiro, 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 fevereiro de 2017. 

 

 

8. Obrigatoriedade de apresentação de contas consolidadas: - Orientação Técnica n.º 2 da 

CNC, de 2017.01.18. 
Um grupo constituído no ano de 2016 ou em ano posterior deve aplicar, no ano da sua constituição, as 

disposições transitórias previstas na alínea b) do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 98/2015, de 2 de junho, 

que estabelece que, para as entidades (neste caso entendidas como grupos) que se constituam no 

ano de produção de efeitos do presente decreto-lei e anos seguintes, os limites previstos no artigo 9.º 

do Decreto-Lei n.º 185/2009, de 13 de julho, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 

98/2015, de 2 de junho, reportam-se às previsões para o ano da constituição e produzem efeitos 

imediatos. 

 

 

9. Reavaliação fiscal dos ativos fixos tangíveis – Orientação Técnica n.º 3 da Comissão de 

Normalização Contabilística. 
Quer o rendimento por imposto diferido, quer o gasto por imposto corrente resultantes da tributação 

autónoma especial equivalente a 14% do valor da reserva de reavaliação, devem ser refletidos no 

resultado do período em que a empresa opta pelo regime previsto no Decreto-Lei n.º 66/2016. 

 

 

10. Incentivo fiscal à produção cinematográfica: - Decreto-Lei n.º 22/2017, de 22 de fevereiro. 
Procede à criação de um incentivo fiscal à produção cinematográfica, através do aditamento do artigo 

59.º-E ao Estatuto dos Benefícios Fiscais (EBF) e da correspondente alteração ao Código do Imposto 

sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (Código do IRC). 

 

 

http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/C7534EE1-C067-4E47-B877-E91E275AD018/0/Oficio_circulado_30188_2017.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2017:033:FULL&from=PT
http://www.oroc.pt/fotos/editor2/Divulgacoes/2017/CNCOT2.pdf
http://www.oroc.pt/fotos/editor2/Divulgacoes/2017/CNCOT3.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/84FCAABE-999E-4A71-9735-699BED00E8DC/0/Decreto_Lei_22_2017.pdf
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11. IRS - Despesas referentes à alimentação em refeitório escolar: - Portaria n.º 74/2017, de 22 de 

fevereiro. 
Define os procedimentos para que as despesas referentes à alimentação em refeitório escolar, de 

alunos inscritos em qualquer grau de ensino, em 2016, sejam dedutíveis à coleta do IRS nos termos 

previstos no n.º 1 do artigo 78.º-D do Código do IRS, independentemente da entidade que presta o 

referido serviço e da taxa de IVA aplicada. 

 

 

12. Contribuição sobre os sacos de plástico leves: - Portaria n.º 88/2017, de 28 de fevereiro. 
Procede à primeira alteração à Portaria n.º 286-B/2014, de 31 de dezembro. 

 

 

13. Regime de benefícios fiscais contratuais ao investimento produtivo: - Decreto Regulamentar 

Regional n.º 2/2017/M, de 23 de fevereiro. 
Determina e regulamenta os critérios e condições exigíveis para que projetos de investimento, de valor 

igual ou superior a 500.000 euros, possam usufruir do regime de benefícios fiscais contratuais ao 

investimento produtivo, estabelecido no Capítulo II do Código Fiscal do Investimento na Região 

Autónoma da Madeira, designadamente ao nível da sua localização ou objetivos específicos. 

 

 

14. Declaração modelo 3 de IRS em vigor a partir de janeiro de 2017: - Oficio Circulado n.º 20194, 

de 2017.02.23. 
Identifica as principais alterações introduzidas na declaração modelo 3 de IRS e em cada um dos novos 

anexos, que deverão ser utilizados a partir de 1 de janeiro de 2017 e se destinam a declarar rendimentos 

dos anos de 2015 e seguintes, mantendo-se em vigor os modelos de impressos e instruções de 

preenchimento respeitantes aos Anexos A, B, C, E, F, G1 e L. 

 

http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/6C0AB139-FFAF-4738-A58C-4E5C43BC207F/0/Portaria_74_2017.pdf
https://dre.pt/application/file/a/106535995
https://dre.pt/application/conteudo/105770275
https://dre.pt/application/conteudo/105770275
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/6BFBB324-2077-4BFB-AB59-326B3E7B5813/0/Oficio-Circulado_20194_2017.pdf


 

 

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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