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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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PORTARIA N.º 366/2015 – MODELOS DE IMPRESSOS – CUMPRIMENTO
DE OBRIGAÇÕES DECLARATIVAS
A presente Portaria aprova os modelos impressos destinados ao cumprimento
da obrigaçã o declarativa prevista o n.º1 do artigo 57º do Có digo do IRS Declaraçã o Modelo 3 e respetivos Anexos para declarar rendimentos dos
anos de 2001 a 2014 de modo a permitir distingui-los com facilidade dos
modelos de impressos em vigor para os anos de 2015 e seguintes.
A presente portaria entra em vigor no dia 1 de Janeiro de 2016.
Para mais informaçõ es consultar:
https://dre.pt/application/@ile/70722979

Justino Romão

Leonel Vicente

Sócio responsável da
área de actividade de
Consultoria Fiscal

Sócio responsável da
área de actividade de
Auditoria

PORTARIA N.º 383/2015 – DECLARAÇÃO MODELO 10 E RESPETIVAS
INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO

justinoromao@rvsroc.pt
leonelvicente@rvsroc.pt

Foi aprovada a declaraçã o Modelo 10 (Rendimentos e retençõ es de Residentes)
para cumprimento da obrigaçã o declarativa prevista na subalı́nea ii) da alı́nea
c) e na alı́nea d) do n.º 1 do artigo 119.º do Có digo do IRS e no artigo 128.º do
Có digo do IRC, e respetivas instruçõ es de preenchimento, anexas à presente

portaria.
https://dre.pt/application/@ile/70807079

PORTARIA N.º 378/2015 – DECLARAÇÃO MODELO 48 E RESPETIVAS INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO
A presente portaria aprova o modelo o@icial da declaraçã o modelo 48, prevista nos nú meros 5 e 6 do artigo 10.º -A do Có digo
do IRS, aplicá vel aos sujeitos passivos que sejam titulares de partes sociais adquiridas no â mbito de operaçõ es abrangidas
pelos regimes de neutralidade @iscal previstos no Có digo do IRS e trans@iram a sua residê ncia para fora do territó rio
portuguê s.
https://dre.pt/application/@ile/70762324

DESPACHO N.º 11485/2015, DE
PREENCHIMENTO

14

DE OUTUBRO

- MODELO 27-RFI

E RESPETIVAS INSTRUÇÕES DE

Foi aprovado o formulá rio Modelo 27-RFI e respetivas instruçõ es de preenchimento, destinado a permitir o reembolso total
ou parcial de imposto portuguê s que tenha sido retido na fonte sobre rendimentos pagos por organismos de investimento
coletivo a só cios e participantes nã o residentes em territó rio portuguê s.
http://info.portaldas@inancas.gov.pt/NR/rdonlyres/F67A4AF2-F213-46D6-951E0A40650E05B2/0/Despacho_11485_2015.pdf

CALENDÁRIO DAS OBRIGAÇÕES FISCAIS E DE SEGURANÇA SOCIAL – NOVEMBRO
Até dia

Obrigações

10

IVA

10

IRS/IRC/Seg Social

16

IRS

Entrega da Declaração Modelo 11

16

IVA

Entrega Declaração Periódica, pelos sujeitos passivos do regime normal trimestral, relativa às operações efetuadas no 3.º
trimestre.

20

Descrição
Envio da Declaração periódica acompanhada dos anexos que se mostrem devidos, relativa às operações efectuadas em
Setembro de 2015.
Entrega da declaração mensal de remunerações para comunicação de rendimentos, retenções de imposto, dedução de
contribuições para regimes de protecção social e subsistemas legais de saúde e a quotizações sindicais, relativas ao mês
de Outubro de 2015.

IRS/IRC/Seg Social/Selo Pagamento das contribuições, IRC, IRS e imposto de selo relativo a Outubro de 2015.

20

IVA

Envio de declaração recapitulativa mensal referente a Outubro de 2015.

25

IVA

Comunicação dos elementos das faturas referentes a Outubro de 2015.

30

IRS/IRC

30

IRS

30

IMI

30
30

Modelo 30 - Declaração de rendimentos pagos ou colocados à disposição de sujeitos passivos não residentes em
Setembro 2015
Modelo 27 - Declaração referente ao apuramento da contribuição extraordinária sobre o setor energético a que se refere o
n.º 1 do artigo 7.º do RCESE.
Pagamento do Imposto Municipal sobre Imóveis.

Data limite do pagamento do Imposto Único de Circulação, relativo a veículos à data do aniversário da matrícula que ocorra
IUC
no presente mês.
IVA Clientes Cobrança Envio do pedido de autorização prévia para regularização do IVA associados a créditos vencidos entre 31 de Maio de 2013
Duvidosa
a 30 de Novembro de 2013.
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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

