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1. Transferências e envio de fundos para “paraísos fiscais”: - Lei n.º 14/2017, de 3 de maio. 
Com a introdução do novo n.º 3 do artigo 63.º-A da Lei Geral Tributária (LGT), a AT fica obrigada a 

publicar anualmente, no seu sítio na Internet, o valor total anual das transferências e envio de fundos, 

bem como o motivo da transferência, por categoria de operação e de acordo com a respetiva tipologia, 

quando tenham como destinatários países, territórios e regiões com regime de tributação privilegiada 

mais favorável. 

 

 

2. Emissão de valores mobiliários ao portador: - Lei n.º 15/2017, de 3 de maio. 
Proíbe a emissão de valores mobiliários ao portador e altera o Código dos Valores Mobiliários, aprovado 

pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de novembro, e o Código das Sociedades Comerciais, aprovado 

pelo Decreto-Lei n.º 262/86, de 2 de setembro. 

 

 

3. Obrigatoriedade de registo dos acionistas dos bancos. – Lei n.º 16/2017, de 3 de maio. 
Altera o Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras, aprovado pelo Decreto-

Lei n.º 298/92, de 31 de dezembro, no sentido de alargar a obrigatoriedade de registo dos acionistas 

dos bancos à identificação dos beneficiários efetivos das entidades que participem no seu capital. 

 

 

4. Alteração ao CIUC, ao CIMI e vigência dos benefícios fiscais relativos ao mecenato científico: 

- Comunicado do Conselho de Ministros, de 4 de maio de 2017 
Mantém-se o propósito da redução da despesa fiscal associada às isenções de IUC, bem como o de 

aproximar as isenções deste imposto às isenções previstas no Código do Imposto Sobre Veículos, mas 

sem frustrar as expectativas dos proprietários de veículos isentos até à data da entrada em vigor do 

Decreto-Lei n.º 41/2016, de 1 de agosto. 

 

 

5. Convenção sobre Dupla Tributação entre Portugal e a Etiópia: - Aviso n.º 46/2017, do Ministério 

dos Negócios Estrangeiros, de 9 de maio. 
Torna pública a entrada em vigor da Convenção entre a República Portuguesa e a República 
Democrática Federal da Etiópia para Evitar a Dupla Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal em Matéria 

de Impostos sobre o Rendimento, assinada em Adis Abeba, a 25 de maio de 2013. 

 

 

6. EBF - Normas previstas nas partes II e III do Estatuto: - Circular n.º 5/2017, de 2017.05.04. 
Divulga que, pelo Despacho do SEAF n.º 103/2017-XXI, de 31 de março de 2017, foi sancionado o 

entendimento de que “as normas que consagram os benefícios fiscais constantes das partes II e III do 

Estatuto dos Benefícios Fiscais (EBF) e que tenham sido objeto de alterações dentro dos últimos 5 anos 

consideram-se em vigor, ainda que não tenham sido objeto de prorrogação expressa pela norma 

http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/308E8741-7A70-4ADC-B4C7-5015442B3D7E/0/Lei_14_2017.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/FE4BF07C-033F-477F-8441-2F6C2733ED30/0/Lei_15_2017.pdf
https://dre.pt/application/conteudo/106960759
http://www.portugal.gov.pt/pt/o-governo/cm/comunicados/20170504-com-cm.aspx
https://dre.pt/application/file/a/106989301
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/F1BEE19A-7266-4209-B4F2-02229CC8BE50/0/Circular_5_2017.pdf
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transitória prevista no n.º 1 do artigo 226.º da Lei n.° 42/2016, porquanto se deve considerar que o prazo 

de caducidade previsto no n.°1 do artigo 3.° do Estatuto dos Benefícios Fiscais se renovou a partir do 

momento dessas alterações. 

 

 

7. IVA - Regime aplicável ao exercício profissional das atividades de aplicação de terapêuticas 

não convencionais: - Ofício Circulado n.º 30189, de 2017-05-02. 
Comunica os procedimentos sancionados pelo despacho n.º 122/2017-XXI, de 27 de abril de 2017, do 

Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, relativos ao regime transitório da passagem ao regime de 

isenção do artigo 9.º do CIVA, dos profissionais das atividades de terapêuticas não convencionais 

(TNC). 

 

 

8. Dispensa de prestação de garantia para o IVA, no EA, AA e DE: - Ofício Circulado n.º 

15586/2017, de 8 de maio, da Direção de Serviços de Regulação Aduaneira - Divisão de 

Regimes Aduaneiros. 
Em conformidade com o despacho de 2 de maio de 2017, da Diretora-Geral da AT, informa que, no 

caso de autorizações nacionais que não envolvam outros Estados-membros, a garantia a constituir para 

os regimes de entreposto aduaneiro, aperfeiçoamento ativo ou de destino especial, deverá cobrir 

apenas a dívida potencial relativa a direitos aduaneiros, desde que cumpridas as condições exigidas 

pelo artigo 6º do DL nº 249/2009. 

 

 

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

Informação da Comissão da U. E., publicada no jornal oficial C 139/2017, de 4 de maio, 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 maio de 2017. 

 

 

10. Alteração ao Código do Imposto do Selo: - Lei n.º 22/2017, de 23 de maio. 
Altera o Código do Imposto do Selo, aprovado em anexo à Lei n.º 150/99, de 11 de setembro, 

clarificando o conceito de titular do interesse económico nas taxas relativas a operações de pagamento 

baseadas em cartões. 

 

 

 

 

http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/46440786-A708-4234-A876-CA5E559DF660/0/Oficio_circulado_30189_2017.pdf
http://c026204.cdn.sapo.io/1/c026204/cld-file/1426522730/6d77c9965e17b15/aa4ced447f00ac5becad3d5eeddd34cb/fiscalidadeonline/2017/Oficio_Circulado_15586_2017.pdf
http://c026204.cdn.sapo.io/1/c026204/cld-file/1426522730/6d77c9965e17b15/aa4ced447f00ac5becad3d5eeddd34cb/fiscalidadeonline/2017/Oficio_Circulado_15586_2017.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2017:139:FULL&from=PT
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/8DE0A74B-6F75-43B2-BB88-431C2AFF00EE/0/Lei_22_2017.pdf
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11. Destacamento de trabalhadores no âmbito de uma prestação de serviços: - Lei n.º 29/2017, 

de 30 de maio. 
Transpõe para a ordem jurídica interna a Diretiva 2014/67/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, 

de 15 de maio de 2014, respeitante à execução da Diretiva 96/71/CE, do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 16 de dezembro de 1996, relativa ao destacamento de trabalhadores no âmbito de uma 

prestação de serviços, e que altera o Regulamento (UE) n.º 1024/2012, do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 25 de outubro de 2012, relativo à cooperação administrativa através do Sistema de 

Informação do Mercado Interno. 

 

 

12. Código do Imposto sobre Veículos (Código do ISV): - Decreto-Lei n.º 53/2017 de 31 de maio. 
Procede à décima sétima alteração ao Código do Imposto sobre Veículos (Código do ISV), aprovado 

pela Lei n.º 22 -A/2007, de 29 de junho, desmaterializando as formalidades declarativas em sede de 

Imposto sobre Veículos para todos os sujeitos passivos. 

 

 

13. Regime de Comunicação de Informações Financeiras (RCIF): - Portaria n.º 169/2017, de 25 

de maio. 
Altera o anexo à Portaria n.º 302-A/2016, de 2 de dezembro, que procedeu à aprovação da estrutura e 

conteúdo do ficheiro a utilizar para efeitos do cumprimento das obrigações de comunicação previstas 

nas alíneas b) e c) do artigo 17.º do Anexo I ao Decreto-Lei n.º 64/2016, de 11 de outubro, no âmbito 

do Regime de Comunicação de Informações Financeiras (RCIF), aprovado pelo artigo 239.º da Lei n.º 

82-B/2014, de 31 de dezembro. 

 

 

14. Declaração de Títulos de Compensação Extrassalarial (Modelo 18): - Portaria n.º 180/2017, de 

31 de maio. 
Aprova o novo modelo de declaração e respetivas instruções, designado por Declaração de Títulos de 

Compensação Extrassalarial (Modelo 18), para cumprimento da obrigação referida no n.º 2 do artigo 

126.º do Código do IRS. 

 

 

15. Convenção entre a República Portuguesa e o Principado de Andorra para Evitar a Dupla 

Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal: - Aviso n.º 54/2017, de 22 de maio, do Ministério dos 

Negócios Estrangeiros. 
Torna público que, em 24 de março de 2017, foram emitidas notas pelo Ministério dos Negócios 

Estrangeiros de Portugal e pela Embaixada de Andorra em Lisboa, em que se comunica terem sido 

cumpridas as respetivas formalidades constitucionais internas de aprovação da Convenção entre a 

República Portuguesa e o Principado de Andorra para Evitar a Dupla Tributação e Prevenir a Evasão 

Fiscal em Matéria de Impostos sobre o Rendimento, assinada em Nova Iorque, em 27 de setembro de 

2015. 

https://dre.pt/application/file/a/107098737
https://dre.pt/application/file/a/107101565
https://dre.pt/application/conteudo/107078024
https://dre.pt/application/file/a/107101566
https://dre.pt/application/file/a/107049883
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16. Informação financeira e fiscal de grupos multinacionais - n.º 4 do artigo 121.º-A do Código do 

IRC: - Despacho n.º 170/2017-XXI, de 29 de maio, do SEAF. 
Determina que o prazo estabelecido para o cumprimento da obrigação prevista no n.º 4 do artigo 121.º-

A do Código do IRC, com referência ao período fiscal de 2016, seja prorrogado até ao dia 31 de 

dezembro de 2017. 

 

 

17. IRC – Taxas de derrama incidentes sobre o lucro tributável do período fiscal de 2016: - Ofício 

Circulado n.º 20196, de 2017.05.22. 
Republica a tabela das taxas de derrama a aplicar ao período fiscal de 2016, que substitui a 

anteriormente publicada no Ofício Circulado n.º 20195/2017, de 19 de abril. 

 

 

18. Isenção de IMT prevista pelo n.º 2 do art.º 270.º do CIRE: - Acórdão do STA, n.º 3/2017, de 29 

de maio, publicado no D.R. n.º 103/2017, Série I. 
Uniformiza a jurisprudência nos seguintes termos: A isenção de IMT prevista pelo n.º 2 do art.º 270.º do 

CIRE aplica-se, não apenas às vendas ou permutas de empresas ou estabelecimentos enquanto 

universalidade de bens, mas também às vendas e permutas de imóveis, enquanto elementos do ativo 

de sociedade insolvente, desde que enquadradas no âmbito de um plano de insolvência ou de 

pagamento, ou praticados no âmbito da liquidação da massa insolvente. 

 

 

 

 

 

 

http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/50D8CE1A-C59C-489F-BF1A-DA6BBF0FED49/0/Despacho_SEAF_170_2017_XXI.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/C25E573A-E597-41D3-90E2-903C0D6DCEE7/0/Oficio_Circulado_20196_2017.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/C25E573A-E597-41D3-90E2-903C0D6DCEE7/0/Oficio_Circulado_20196_2017.pdf
https://dre.pt/application/file/a/107098677


 

 

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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