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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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DECRETO-LEI 98/2015 – TRANSPÕE PARA ORDEM JURÍDICA INTERNA A
DIRETIVA 2013/34/UE

O decreto-lei 98/2015 transpõ e para a ordem jurı́dica interna a Diretiva n.º
2013/34/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de junho de 2013,
relativa à s demonstraçõ es /inanceiras anuais, à s demonstraçõ es /inanceiras
consolidadas e aos relató rios conexos de certas formas de empresas.
Esta diretiva que agora se transpõ e foi adotada no â mbito de um conjunto de
Justino Romão
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iniciativas europeias que, apelando à adoçã o de medidas com vista à reduçã o
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do peso global da regulamentaçã o, nomeadamente a reduçã o da carga
burocrá tica, tendo em vista o aumento da produtividade das pequenas e
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mé dias empresas.
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Para mais informaçõ es consultar:
https://dre.pt/application/conteudo/67356342

LEI DOS COMPROMISSOS E DOS PAGAMENTOS EM ATRASO - DECRETO-LEI 99/2015
Foi publicada a terceira alteraçã o ao Decreto-Lei 127/2012 que contempla as normas legais e disciplinadoras dos
procedimentos necessá rios à aplicaçã o da “Lei dos Compromissos e dos Pagamentos em Atraso”, aprovada pela Lei n.º
8/2012.
https://dre.pt/application/conteudo/67356343

NOVO REGIME DOS VISTOS GOLD
A Lei 63/2015, de 30 de Junho, procede à alteraçã o à Lei 23/2007, que aprova o regime jurı́dico de entrada, permanê ncia,
saı́da e afastamento de estrangeiros do territó rio nacional, alterada pela Lei n.º 29/2012, de 9 de agosto, que a republica.
https://dre.pt/application/conteudo/67637970

REGIME EXCECIONAL DE REGULARIZAÇÃO DAS TAXAS DE PORTAGEM - DECRETO-LEI 51/2015
O presente decreto-Lei aprova o regime excecional de regularizaçã o de dı́vidas resultantes do nã o pagamento de taxas de
portagem e coimas associadas por utilizaçã o de infraestrutura rodoviá ria.
Por outro lado, procedeu à oitava alteraçã o da Lei n.º 25/2006, de 30 de Junho, que aprova o regime sancionató rio aplicá vel
à s transgressõ es ocorridas em maté ria de infra-estruturas rodoviá rias onde seja devido o pagamento de taxas de portagem.
https://dre.pt/application//ile/67416087

IVA – ALTERAÇÃO DAS TAXAS APLICÁVEIS ÀS OPERAÇÕES QUE SE CONSIDEREM EFETUADAS NA REGIÃO AUTÓNOMA
DOS AÇORES
Foi publicada em 30/6/2015 a Lei nº 63-A/2015 a qual altera as taxas de IVA a aplicar à s operaçõ es que sejam consideradas
efetuadas na regiã o Autó noma dos Açores:
•

Taxa Reduzida 4%;

•

Taxa Intermé dia 9%

•

Taxa Normal 18%.

O Ofı́cio Circulado nº 30 171 da mesma data esclarece a aplicaçã o desta disposiçã o.
http://info.portaldas/inancas.gov.pt/NR/rdonlyres/BDD23D40-6064-4140-8A4C-CA7DC6A84AA3/0/O/icio_Circulado_30171.pdf
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A presente Informaçã o Fiscal destina-se a ser distribuı́da entre Clientes e Parceiros e a informaçã o nela contida é prestada de forma geral e abstracta, nã o devendo servir de
base para qualquer tomada de decisã o sem assistê ncia pro/issional quali/icada e dirigida ao caso concreto. O conteú do desta Informaçã o Fiscal nã o pode ser reproduzido, no
seu todo ou em parte, sem a expressa autorizaçã o do editor. Caso deseje obter esclarecimentos adicionais sobre este assunto contacte geral@rvsroc.pt
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