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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.
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INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO MODELO 10
Foram aprovadas e publicadas pela Portaria n.º 274/2014, de 24 de
Dezembro de 2014, as instruçoes de preenchimento da Declaraçao Modelo 10
para o ano 2015, destinada a dar cumprimento a obrigaçao declarativa a que
se referem a subalínea ii) da alínea c) e a alínea d) do n.º 1 do artigo 119.º do
Codigo do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares (IRS) e o
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artigo 128.º do Codigo do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas
(IRC).
Para mais informaçoes consultar:
https://dre.pt/application/file/65985919

CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS A ADOPTAR NA TRANSMISSÃO DE BENEFÍCIOS FISCAIS
A Portaria n.º 275/2014, de 26 de Dezembro de 2014, estabelece os criterios e procedimentos de controlo a adoptar na
transmissao de benefícios fiscais e do direito a deduçao dos gastos de financiamento líquidos, no ambito de operaçoes de
cisao ou de entrada de activos, estabelecendo tambem os elementos que devem constar do requerimento, a apresentar
junto da Autoridade Tributaria e Aduaneira (AT).
https://dre.pt/application/file/65990836

NOVA DECLARAÇÃO MODELO 3 (IRS) 2015
A Portaria n.º 276/2014, de 26 de Dezembro de 2014, procede a actualizaçao da declaraçao Modelo 3 e de alguns dos seus
anexos, bem como a actualizaçao das respectivas instruçoes de preenchimento, a utilizar no ano de 2015.
https://dre.pt/application/conteudo/65990731

TAXA DE JURO ANUAL PREVISTA A APLICAR AO VALOR DE SUPRIMENTOS E EMPRÉSTIMOS FEITOS PELOS SÓCIOS
A Portaria n.º 279/2014, de 30 de Dezembro de 2014, publica a taxa de juro anual a aplicar ao valor de suprimentos e
emprestimos feitos pelos socios a sociedade, correspondendo a taxa Euribor a 12 meses do dia da constituiçao da dívida,
acrescida de um spread de 2%. Quando se tratar de juros e outras formas de remuneraçao de suprimentos e emprestimos a
pequenas e medias empresas, a taxa sera a Euribor a 12 meses do dia da constituiçao da dívida, acrescida de spread de 6%.
https://dre.pt/application/conteudo/66005769

MODELO 22 (IRC) – NOVO FORMULÁRIO PARA 2015
Õ Despacho n.º 15632/2014 aprova as alteraçoes a declaraçao periodica de rendimentos modelo 22, respectivos anexos e
instruçoes. Este impresso entra em vigor a partir de 1 de Janeiro de 2015.
https://dre.pt/application/file/65990846

IRS - APENAS AS FACTURAS COM NÚMERO DE CONTRIBUINTE SÃO CONSIDERADAS DESPESAS PARA O IRS
A partir de 1 de Janeiro de 2015, com a entrada em vigor da reforma do IRS, as despesas com saude, educaçao, rendas com
habitaçao, lares e as despesas gerais familiares apenas serao consideradas no IRS de cada família se as empresas emitirem
as respectivas facturas com o numero de contribuinte dos consumidores finais e as comunicarem devidamente a
Autoridade Tributaria e Aduaneira (AT).
Essas facturas serao disponibilizadas aos consumidores na sua pagina pessoal do Portal das Finanças. Mantem-se o
benefício em IRS a exigencia de facturas nas aquisiçoes efectuadas nos sectores de actividade da restauraçao e hotelaria,
cabeleireiros e reparaçao automovel e de motociclos.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/apoio_contribuinte/Novo_IRS_Comunicacao_a_empresas.htm
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TABELAS DE RETENÇÃO NA FONTE IRS PARA 2015
Foi publicado no dia 12 de Janeiro, entrando em vigor no dia 13 de Janeiro de 2015, o Despacho n.º309-A/2015, que
aprova as tabelas de retençao na fonte para o ano de 2015. Estas tabelas de retençao na fonte sao aplicaveis a residentes
fiscais no Continente que aufiram rendimentos de trabalho (categoria A) ou pensoes (categoria H).
https://dre.pt/application/file/66128733

COMUNICAÇÃO ELECTRÓNICA DE INVENTÁRIO
A Portaria n.º 2/2015, de 6 de Janeiro de 2015, aprova a estrutura e características do ficheiro electronico para
comunicaçao de inventarios a Autoridade Tributaria por parte dos sujeitos passivos.
Õs sujeitos passivos deverao proceder a comunicaçao a Autoridade Tributaria (AT) do inventario de 2014, ate ao dia 31 de
Janeiro de 2015.
https://dre.pt/application/file/66047085
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A presente Informaçao Fiscal destina-se a ser distribuída entre Clientes e Parceiros e a informaçao nela contida e prestada de forma geral e abstracta, nao devendo servir de
base para qualquer tomada de decisao sem assistencia profissional qualificada e dirigida ao caso concreto. Õ conteudo desta Informaçao Fiscal nao pode ser reproduzido, no
seu todo ou em parte, sem a expressa autorizaçao do editor. Caso deseje obter esclarecimentos adicionais sobre este assunto contacte geral@rvsroc.pt
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