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IMPORTÂNCIA DA NEWSLETTER
A presente Newsletter visa dar a
conhecer as novidades na área
fiscal e alterações na legislação
fiscal. Esta é uma publicação
destinada a clientes e parceiros,
visando chamar a atenção para os
aspectos mais relevantes da
legislação publicada, não tendo
um carácter exaustivo. Esperamos,
assim, que esta Newsletter se
revista de utilidade para os seus
destinatários, permitindo informar
e sensibilizar para as matérias
fiscais que, consoante as
particulares realidades de cada
um, deverão merecer especial
atenção na implementação das
medidas adequadas.

SUMÁRIO
•

LEI N.º 159-B/2015 – EXTINÇAO (PROGRESSIVA) DA CONTRIBUIÇAO

EXTRAORDINA' RIA DE SOLIDARIEDADE
•

LEI N.º 159-C/2015 – PRORROGAÇAO DE RECEITAS PREVISTAS NO ORÇAMENTO DO

ESTADO PARA 2015
•

LEI N.º 159-D/2015 – EXTINÇAO (FASEADA) DA SOBRETAXA DO IMPOSTO SOBRE O

RENDIMENTO DAS PESSOAS SINGULARES

•

LEI Nº 254 - A/2015 – ATUALIZAÇAO DO VALOR DA RETRIBUIÇAO MI'NIMA MENSAL

GARANTIDA

•

PORTARIA N.º 520/2015 – COEFICIENTES DE LOCALIZAÇAO MA' XIMOS E MI'NIMOS A

APLICAR EM CADA MUNICI' PIO

•

OFICIO- CIRCULADO Nº 20181/2016 – NOVOS MODELOS DECLARATIVOS

•

CALENDA' RIO DAS OBRIGAÇOES FISCAIS E DE SEGURANÇA SOCIAL – JANEIRO

LEI N.º 159-B/2015 – EXTINÇÃO (PROGRESSIVA)

DA

CONTRIBUIÇÃO

EXTRAORDINÁRIA DE SOLIDARIEDADE

A Lei determina a extinçã o da contribuiçã o extraordiná ria de solidariedade
prevista no artigo 79º da Lei 82-B/2014 de 31 de Dezembro, nos termos
seguintes:
Para o ano de 2016, a contribuiçã o extraordiná ria de solidariedade é :
Justino Romão

Leonel Vicente

Sócio responsável da
área de actividade de
Consultoria Fiscal

Sócio responsável da
área de actividade de
Auditoria

a)

7,5 % sobre o montante que exceda 11 vezes o valor do indexante dos

apoios sociais (IAS), mas que nã o ultrapasse 17 vezes aquele valor;
b)

20 % sobre o montante que ultrapasse 17 vezes o valor do IAS.

justinoromao@rvsroc.pt
leonelvicente@rvsroc.pt

Nã o incidirá esta contribuiçã o sobre pensõ es e outras prestaçõ es que devam
ser pagas a partir de 1 de Janeiro de 2017.
Para mais informaçõ es consultar:
https://dre.pt/application/Hile/72999962

LEI N.º 159-C/2015 – PRORROGAÇÃO DE RECEITAS PREVISTAS NO ORÇAMENTO DO ESTADO PARA 2015
Esta Lei regula a aplicaçã o da contribuiçã o extraordiná ria sobre a indú stria farmacê utica, do adicional em sede de imposto
ú nico de circulaçã o (IUC), do adicional à s taxas do imposto sobre os produtos petrolı́feros e energé ticos, da contribuiçã o
sobre o sector bancá rio e da contribuiçã o extraordiná ria sobre o sector energé tico, durante o ano 2016.
https://dre.pt/application/Hile/72999963

LEI N.º 159-D/2015 – EXTINÇÃO (FASEADA)

DA

SOBRETAXA

DO IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO DAS PESSOAS

SINGULARES

Esta Lei prevê a extinçã o progressiva da sobretaxa aplicá vel em sede de imposto sobre o rendimento das pessoas singulares
(IRS), prevista no artigo 191.º da Lei n.º 82 -B/2014, de 31 de Dezembro.
A sobretaxa deixa de incidir sobre os rendimentos auferidos a partir de 1 de Janeiro de 2017, e para os rendimentos auferidos
em 2016, a sobretaxa aplicá vel será reduzida conforme a tabela seguinte:
Rendimento Colectável
(euros)

Taxa
(percentagem)

Até 7 070

0,00

De mais 7 070 até 20 000

1,00

De mais 20 000 até 40 000

1,75

De mais 40 000 até 80 000

3,00

Superior a 80 000

3,50

https://dre.pt/application/Hile/72999964

LEI Nº 254 - A/2015 – ATUALIZAÇÃO DO VALOR DA RETRIBUIÇÃO MÍNIMA MENSAL GARANTIDA
Esta Lei atualiza o valor da retribuiçã o mı́nima mensal garantida, a que se refere o n.º 1 do artigo 273.º do Có digo do Trabalho,
aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 de Fevereiro, para € 530,00 a partir de 1 de Janeiro de 2016.
https://dre.pt/application/Hile/72997071

PORTARIA N.º 420/2015 – COEFICIENTES DE LOCALIZAÇÃO MÁXIMOS E MÍNIMOS A APLICAR EM CADA MUNICÍPIO
Esta Portaria, aprova os coeHicientes de localizaçã o mı́nimos e má ximos, previstos no artigo 42.º do Có digo do Imposto
Municipal sobre Imó veis (CIMI) a aplicar em cada Municı́pio.
Entra em vigor em 1 de Janeiro de 2016, sendo aplicá veis à s avaliaçõ es de imó veis sequentes a declaraçõ es modelo 1 de IMI
que sejam entregues apó s essa data..
https://dre.pt/application/Hile/72997064

OFICIO-CIRCULADO Nº 20181/2016 – NOVOS MODELOS DECLARATIVOS
Foi emitido pela Direçã o de Serviços do Imposto sobre o Rendimentos das Pessoas Singulares (IRS) o Ofı́cio-Circulado acima
referido, que vem esclarecer, em questõ es relativas aos novos modelos declarativos e os novos impressos para efeitos do
cumprimento de diversas obrigaçõ es previstas no Có digo do IRS, em vigor a partir de 1 de Janeiro de 2016, nomeadamente
o Modelo 3, Modelo 44, Modelo 45, Modelo 46, Modelo 47, Modelo 25, Modelo 37, Modelo 10, Modelo 30 e Modelo 39.
Importa uma leitura atenta deste Ofício.

http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/6D741D06-A3C1-4C6D-B05A35043D543CD2/0/Oficio_Circulado_20181_2016.pdf
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