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1. Código Cooperativo: - Lei n.º 66/2017, de 9 de agosto. 
Primeira alteração à Lei n.º 119/2015, de 31 de agosto, que aprova o Código Cooperativo, alterando os 

artigos 25.º, 41.º, 44.º, 53.º, 69.º, 89.º, 92.º, 106.º, 107.º, 112.º e 121.º. e revoga o n.º 4 do seu artigo 89.º, 

revogando ainda a Lei n.º 51/96, de 7 de setembro. 

 

 

2. Serviço público de notificações eletrónicas associado à morada única digital: - Decreto-Lei n.º 

93/2017 de 1 de agosto. 
Cria a morada única digital, o serviço público de notificações eletrónicas associado à morada única 

digital e regula o envio e a receção de notificações eletrónicas através do serviço público de 

notificações eletrónicas associado à morada única digital, como regime especial. 

 

 

3. Informação relativa às transferências e envios de fundos: - Portaria n.º 256/2017 de 14 de 

agosto 
Regulamenta a publicação pela Autoridade Tributária e Aduaneira da informação relativa às 

transferências e envios de fundos, a que se refere o n.º 3 do artigo 63.º-A da Lei Geral Tributária, 

abreviadamente designada por LGT. 

 

 

4. IVA - Despacho Normativo n.º 18-A/2010, de 1 de julho: - Despacho Normativo n.º 7/2017, de 

8 de agosto. 
Procede à alteração ao Despacho Normativo n.º 18-A/2010, de 1 de julho, alterado pelo Despacho 

Normativo n.º 11/2013, de 27 de dezembro, alterado e republicado pelo Despacho Normativo n.º 

17/2014, de 26 de dezembro, e retificado pela declaração de retificação n.º 144/2015, de 23 de 

fevereiro. 

 

 

5. IVA solidário – Despacho n.º 232/2017-XXI, de 2017.06.22, do Secretário de Estado dos 

Assuntos Fiscais 
Está disponível do Portal das Finanças, o formulário - Informação para efeitos de afetação do valor do 

IVA a finalidades de proteção civil e solidariedade social, a preencher pelas entidades organizadoras 

das iniciativas em causa. 

 

 

 

 

 

https://dre.pt/application/file/a/107982393
https://dre.pt/application/file/a/107791571
https://dre.pt/application/file/a/107791571
https://dre.pt/application/file/a/107999714
https://dre.pt/application/file/a/107962208
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/DB383D03-C62B-4233-9D5D-7087CE9A456C/0/Despacho_SEAF_232_2017_XXI.pdf
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6. Taxas supletivas de juros moratórios, a vigorar no 2.º semestre de 2017: - Aviso n.º 8544/2017, 

de 2017.08.01, da Direção-Geral do Tesouro e Finanças 
A taxa supletiva de juros moratórios relativamente a créditos de que sejam titulares empresas 

comerciais, singulares ou coletivas, nos termos do § 3.º do artigo 102.º do Código Comercial, em vigor 

no 2.º semestre de 2017, é de 7 %; 

 

 

7. E-TAXFREE Portugal - Decreto-lei n.º 19/2017, de 14 de fevereiro e Portaria n.º 185/2017, de 1 

de junho - Novos procedimentos a adotar. 
Divulga instruções, em cumprimento do despacho do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais n.º 

21/2017-XXI, de 27 de julho de 2017, tendo em vista a clarificação das alterações mais significativas 

introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 19/2017, de 14 de fevereiro. 

 

 

8. Importações - Opção pagamento imposto na DP IVA / Pedido Adesão: - Nova funcionalidade 

no Portal das Finanças 
Foi disponibilizada uma nova funcionalidade, no Portal das Finanças, denominada “Importações- 

Opção Pagamento Imposto DP IVA”, que permite ao interessado efetuar o pedido de adesão, de acordo 

com o previsto nos artigos 2.º e 5.º da Portaria n.º 215/2017, de 20 de julho. O pedido deve ser feito 

pelos Contabilistas Certificados em "Serviços / Entregar / Pedido / Importações - Opção pagamento do 

imposto na DP do IVA" 

 

 

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

Informação da Comissão da U. E., publicada no jornal oficial C 251/2017, de 2 de agosto, 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 agosto de 2017. 

 

 

10. E-TAXFREE Portugal - Decreto-lei n.º 19/2017, de 14 de fevereiro e Portaria n.º 185/2017, de 1 

de junho. - Novos procedimentos a adotar: - Ofício Circulado n.º 30192, de 2017-07-31. 
Divulga instruções, em cumprimento do despacho do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais n.º 

21/2017-XXI, de 27 de julho de 2017, tendo em vista a clarificação das alterações mais significativas 

introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 19/2017, de 14 de fevereiro. 

 

 

https://dre.pt/application/file/a/107778132
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/47509258-3A25-4116-841E-6E717B5BB8E1/0/Portaria_185_2017.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2017:251:FULL&from=PT
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/E0EC072F-005F-45B2-91A6-6C53CC63E11D/0/Oficio_Circulado_30192_2017.pdf
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11. Artigo 27.º, n.º 8 do Código do IVA - Opção de pagamento do IVA devido pelas importações 

de bens, na declaração periódica de IVA, na forma e prazo regulados na portaria nº 215/2017, 

de 20 de julho: - Ofício Circulado n.º 30193, de 2017-08-11. 
Os sujeitos passivos abrangidos pelo regime de periodicidade mensal podem optar pelo pagamento 

do IVA devido pelas importações de bens através da declaração periódica a que se refere a alínea c) 

do n.º 1 do artigo 29.º do CIVA, desde que reunidas as condições previstas nas alíneas a) a d) do n.º 8 

do artigo 27.º do mesmo diploma. 

 

 

12. Decreto-Lei n.º 41/2016, Código do IMI e EBF: - Lei n.º 85/2017 de 18 de agosto 
Altera o Decreto-Lei n.º 41/2016, de 1 de agosto, e o Código do Imposto Municipal sobre Imóveis, e 

prorroga a vigência dos benefícios fiscais relativos ao mecenato científico 

 

 

13. Regime Jurídico do Registo Central do Beneficiário Efetivo: - Lei n.º 89/2017, de 21 de agosto. 
Aprova o Regime Jurídico do Registo Central do Beneficiário Efetivo, transpõe o capítulo III da Diretiva 

(UE) 2015/849, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de maio de 2015, e procede à alteração 

de Códigos e outros diplomas legais. 

 

 

14. LGT - Regime fiscal claramente mais favorável: - Lei n.º 91/2017 de 22 de agosto. 
Modifica as condições em que um país, região ou território pode ser considerado como possuindo um 

regime fiscal claramente mais favorável, alterando o artigo 63.º- D da Lei Geral Tributária. 

 

 

15. LGT – Pagamento de montantes iguais ou superiores a € 3 000: - Lei n.º 92/2017 de 22 de 

agosto. 
Altera e o Regime Geral das Infrações Tributárias(RGIT) e a Lei Geral Tributária (LGT), aditando-lhe o 

artigo 63.º-E, obrigando à utilização de meio de pagamento específico em transações que envolvam 

montantes iguais ou superiores a € 3 000. 

 

 

16. Decisões fiscais prévias transfronteiriças e acordos prévios sobre preços de transferência:  

Lei n.º 98/2017, de 24 de agosto. 
Regula a troca automática obrigatória de informações, relativa a decisões fiscais prévias 

transfronteiriças e a acordos prévios sobre preços de transferência e no domínio da fiscalidade, 

transpondo as Diretivas (UE) 2015/2376, do Conselho, de 8 de dezembro de 2015, e (UE) 2016/881, do 

Conselho, de 25 de maio de 2016, e procedendo à alteração de diversos diplomas. 

 

http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/6F3DB33F-3B59-4F7B-9596-2D8C143B368A/0/Oficio_circulado_30193_2017.pdf
https://dre.pt/application/file/a/108016632
https://dre.pt/application/file/a/108029683
https://dre.pt/application/file/a/108029706
https://dre.pt/application/file/a/108029707
https://dre.pt/application/file/a/108043621
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17. Direito processual tributário: - Lei n.º 100/2017, de 28 de agosto. 
Altera o Decreto-Lei n.º 433/99, de 26 de outubro, que aprova o Código de Procedimento e de Processo 

Tributário, o Código de Procedimento e de Processo Tributário (CPPT), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 

433/99, de 26 de outubro e o Decreto -Lei n.º 6/2013, de 17 de janeiro, que aprova alterações à 

legislação tributária, de modo a garantir o adequado funcionamento da Unidade dos Grandes 

Contribuintes no âmbito da Autoridade Tributária e Aduaneira. 

 

 

18. N.º 8 do artigo 27.º do CIVA e entrega da declaração periódica do IVA - Prorrogação do prazo: 

- Despacho n.º 27/2017-XXI.A, do SEAF, de 2017.08.17. 
Determinou a prorrogação do prazo até ao dia 18 de agosto, para optar pelo pagamento do IVA devido 

pelas importações de bens, mediante a sua inclusão na declaração periódica mensal do IVA e para a 

entrega da declaração periódica do IVA do 2.º trimestre, por parte dos sujeitos passivos do regime 

normal trimestral. 

 

 

19. Restituições de iva: -- Decreto-lei n º 84/2017, de 21 de julho: - Ofício Circulado n.º: 

90025/2017, de 2017.08.17. 
O pedido de restituição deve ser submetido no portal das finanças, pelas entidades beneficiárias, a 

partir do 2 ° mês seguinte ao da emissão dos documentos, e até ao termo do prazo de um ano da data 

de emissão, podendo a entidade proceder à sua correção dentro desse prazo. O pedido só prossegue 

se for confirmada a elegibilidade por parte das entidades de supervisão, mencionadas nas alíneas do 

artigo 6.º do DL n.º 84/2017, com as necessárias adaptações, sem prejuízo da faculdade de delegação 

por essas entidades. 

 

 

 
  

 

 

 

 

https://dre.pt/application/file/a/108062820
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/A8B95489-CAAD-430E-B011-4DF2B3381BC6/0/Despacho%20SEAF%2027_2017_XXI_A.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/E445E59E-FB7F-48CD-9D23-DC5395E89F39/0/Of_circ_90025_2017.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/E445E59E-FB7F-48CD-9D23-DC5395E89F39/0/Of_circ_90025_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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