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A n o 

OUTUBRO 
M ês  SÍNTESE DE DIVERSAS MATÉRIAS DE 

INTERESSE FISCAL E 

CONTABILÍSTICO DE MAIOR RELEVO  

2017 

1. Selo de Validação AT (SVAT): - Portaria n.º 293/2017, de 2 de outubro. 
Cria o Selo de Validação AT (SVAT) e define as regras da sua atribuição aos programas de 

contabilidade, relativamente à produção do ficheiro de auditoria SAF-T (PT), podendo os produtores de 

programas informáticos de contabilidade solicitar à AT a atribuição do SVAT nos termos do seu artigo 

3.º. 

 

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

Informação da Comissão da U. E., publicada no jornal oficial C 332/2017, de 4 de outubro, a 

páginas 2. 
A taxa de juro aplicada pelo Banco Central Europeu às suas principais operações de refinanciamento, 

é de 0,00 % a partir de 1 de outubro de 2017. 

 

3. Coeficientes de desvalorização da moeda a aplicar aos bens e direitos alienados durante o 

ano de 2017; - Portaria n.º 326/2017, de 30 de outubro. 
Procede à atualização dos coeficientes de desvalorização da moeda a aplicar aos bens e direitos 

alienados durante o ano de 2017, cujo valor deva ser atualizado nos termos dos artigos 47.º do Código 

do IRC e 50.º do Código do IRS, para efeitos de determinação da matéria coletável dos referidos 

impostos. 

 

4. Portaria n.º 293/2017, de 2 de outubro: - Declaração de Retificação n.º 36/2017, de 25 de 

outubro. 
Por ter sido publicada com inexatidão no Diário da República, 1.ª série, n.º 190, de 2 de outubro de 

2017, a Portaria n.º 293/2017, de 2 de outubro, procede a algumas retificações à mesma. 

 

5. Cumprimento da obrigação prevista no n.º 4 do artigo 121.º-A do Código IRC: - Despacho n.º 

87/2017.A.XXI, de 24 de outubro, do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais. 
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. 

 

6. IRS - Subsídios/compensações atribuídos a bombeiros voluntários - artigo 72.º n.º 13 do 

Código do IRS: - Ofício Circulado n.º 20197, de 2017.10.24. 
De acordo com o disposto no n.º 33 do artigo 72.º do Código do IRS, são equiparadas a gratificações 

auferidas pela prestação ou em razão da prestação de trabalho, quando não atribuídas pela entidade 

patronal, as compensações e subsídios, referentes à atividade voluntária, postos à disposição dos 

bombeiros, pelas associações humanitárias de bombeiros, até ao limite máximo anual, por bombeiro, 

de três vezes o indexante de apoios sociais, sendo que a letra da lei apenas faz referência às 

compensações e subsídios, postos à sua disposição, pelas associações humanitárias de bombeiros, 

não havendo referência a outras entidades que possam realizar aqueles pagamentos a bombeiros 

voluntários, como é o caso dos municípios . 

 

http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/F6CAB9D9-7677-424D-B9E2-66D42A9ACEFE/0/Portaria_293_2017.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2017:332:FULL&from=PT
https://dre.pt/application/file/a/114123643
https://dre.pt/application/file/a/114100245
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/D5BE44EA-A7E3-4FF9-85C9-4C0B26B7E5B5/0/Despacho_SEAF_87_2017_A_XXI.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/D5BE44EA-A7E3-4FF9-85C9-4C0B26B7E5B5/0/Despacho_SEAF_87_2017_A_XXI.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/93898436-A7AD-4BBD-8A36-A8F963081184/0/Oficio_Circulado_20197_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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