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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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PRORROGAÇÃO DO PRAZO ATÉ 15 DE OUTUBRO PARA REGULARIZAÇÃO
DE DÍVIDAS DE TAXAS DE PORTAGENS
A Lei n.º 51/2015, de 8 de junho, estabeleceu um regime excecional de
regularizaçã o de dı́vidas resultantes do nã o pagamento de taxas de portagem e
coimas associadas. A vigê ncia deste regime de regularizaçã o entre 1 de agosto
e 29 de setembro coincidiu com o perı́odo de fé rias de muitos devedores de
taxas de portagens, por esse motivo o prazo foi prorrogado até dia 15 de
Outubro.
Para mais informaçõ es consultar:

Justino Romão

Leonel Vicente

Sócio responsável da
área de actividade de
Consultoria Fiscal

Sócio responsável da
área de actividade de
Auditoria

justinoromao@rvsroc.pt
leonelvicente@rvsroc.pt

http://info.portaldasDinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/87CC93DA-13AF-4F0999F6-3918B4079F74/0/Prolongamento_taxas_portagens.pdf

DECRETO-LEI 120/2015 – NONA ALTERAÇÃO AO CÓDIGO DO TRABALHO
A presente lei altera o Có digo do Trabalho, aprovado pelo Decreto-Lei n.º
7/2009, reforçando os direitos de maternidade e paternidade.
https://dre.pt/application/conteudo/70152047

DECRETO-LEI 133/2015 – NONA ALTERAÇÃO AO CÓDIGO DO TRABALHO
A Assembleia da Repú blica decreta que as empresas que, nos dois anos anteriores à candidatura a subsı́dios ou subvençõ es
pú blicos, tenham sido condenadas por sentença transitada em julgado por despedimento ilegal de grá vidas, pué rperas ou
lactantes Dicam impedidas de serem beneDiciá rias dos mesmos.
https://dre.pt/application/conteudo/70196960

PORTARIA 318/2015 – DECLARAÇÃO MODELO 25 – DONATIVOS

NO ÂMBITO DO

ESTATUTO DOS BENEFÍCIOS

FISCAIS.
A presente portaria aprova a declaraçã o Modelo 25 e respetivas instruçõ es de preenchimento a utilizar pelas entidades que
recebam donativos Discalmente relevantes, no â mbito do regime consagrado no Estatuto dos Benefı́cios Fiscais.
Esta obrigaçã o declarativa deve ser cumprida por transmissã o eletró nica de dados, considerando-se apresentada na data em
que é submetida, sob condiçã o de correçã o de eventuais erros no prazo de 30 dias.
A presente portaria entra em vigor no dia 1 de Janeiro de 2016.
https://dre.pt/application/Dile/70411721
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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 proDissional qualiDicada 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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