
N.º 9/2019  30 de setembro 

 Rua Pe. Luís Aparício, n.º 11-1.º- B - 1150-248 LISBOA  

 T.  +351 213 523 862  F. +351 213 576 181  E-mail: geral@pffd.pt    

 ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS 

Lei n.º 119/2019, de 18 de setembro 
Foi recentemente publicada a Lei n.º 119/2019, de 18 de setembro, que 
alterou diversos códigos fiscais. Embora, algumas das alterações tenham sido 
efetuadas para corrigir meras remissões no articulado de códigos, 
consequência da profusão legislativa, com origem quer no Governo quer na 
Assembleia de República, outras introduzem modificações no quadro 
normativo com relevância para as empresas, nomeadamente, para o 
cumprimento de obrigações declarativas e de pagamento. 
Das principais alterações se dá conhecimento. 
IRS 
Em sede de IRS, os contratos de arrendamento de longa duração aos quais se 
aplica uma redução à taxa autónoma de 28%, que varia entre 2 e 18 pontos, 
dependendo da duração do contrato, ficam circunscritos aos destinados a 
arrendamento para habitação permanente. Recorda-se que o regime fiscal do 
arrendamento de longa duração foi introduzido inicialmente com a Lei n.º 
3/2019, e, não limitava a sua aplicação ao arrendamento para habitação 
permanente. 
Sempre que os contratos de arrendamento cessem os seus efeitos antes de 
decorridos os prazos de duração dos mesmos ou das suas renovações, por 
motivo imputável ao senhorio, extingue-se o direito às reduções da taxa aí 
previstas, com efeitos desde o início do contrato ou renovação, devendo ser 
regularizada a diferença entre o montante do imposto que foi pago em cada 
ano e aquele que deveria ter sido pago, acrescida de juros compensatórios, 
ainda que já tenha decorrido o prazo de caducidade. 
Em matéria de englobamento de rendimentos produzidos em anos anteriores, 
sempre que seja possível imputar estes rendimentos a anos anteriores em 
concreto, pode o sujeito passivo, em alternativa, proceder à entrega de 
declarações de substituição relativamente aos anos em causa, com o limite do 
quinto ano imediatamente anterior ao do pagamento ou colocação à 
disposição dos rendimentos. Para este efeito, as entidades processadoras dos 
pagamentos devem efetuar a discriminação dos montantes respeitantes a cada 
um dos anos.  
Os “malfadados” impressos utilizados para acionar as convenções de dupla 
tributação que tinham de ser assinados pela administração fiscal do país do 
beneficiário dos rendimentos parece que chegam, finalmente ao fim. Agora, a 
comprovação passa a ser feita por apresentação de formulário de modelo a 
aprovar e por documento emitido pelas autoridades competentes do respetivo 
Estado de residência (certificado de residência) que ateste a sua residência para 
efeitos fiscais no período em causa e a sujeição a imposto sobre o rendimento 
nesse Estado. 

IRC  
Em matéria de preços de transferência foi alargado o respetivo âmbito, 
considerando agora que as operações comerciais sujeitas ao regime incluem 
qualquer operação ou série de operações que tenha por objeto bens tangíveis 
ou intangíveis, direitos ou serviços, ainda que realizadas no âmbito de um 
qualquer acordo, designadamente de partilha de custos e de prestação de 
serviços intragrupo, bem como operações financeiras e operações de 
reestruturação ou de reorganização empresariais, que envolvam alterações da 

EDITORIAL 

Nos termos do artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 
198/2012, de 24 de agosto, os sujeitos 
passivos que pratiquem operações sujeitas a 
IVA, são obrigados a comunicar à Autoridade 
Tributária a Aduaneira (AT), por transmissão 
eletrónica de dados, os designados elementos 
das faturas emitidas. 

Como qualquer obrigação declarativa que 
deve ser cumprida, supostamente, deve ter 
sido previamente ponderada a sua finalidade, 
o tratamento informático a que vai ser 
submetida a informação e a premência da sua 
utilização, os recursos disponíveis e, já agora, 
o calendário de obrigações que os sujeitos 
passivos devem cumprir. 

Neste caso, a ponderação destes fatores não 
tem sido tarefa fácil. 

O prazo previsto para a submissão das faturas 
começou, com a versão original do diploma, 
no dia 8 do mês seguinte (prazo que não 
chegou a entrar em vigor), passou para o dia 
25 em 2013, foi alterado para o dia 20 em 
2017, passou para o dia 15 em 2019, e, em 
2020, supostamente era para ser no dia 10, 
mas agora, afinal, vai ser no dia 12. 

Felizmente, os prazos das restantes (muitas) 
obrigações declarativas e de pagamento não 
sofrem (tanto) deste “transtorno”. 

Esperemos ainda que, numa época em que se 
antecipam mais obrigações (comunicação dos 
estabelecimentos, comunicação das séries, QR 
code), o bom senso impere, não se 
transformem os sujeitos passivos em cobaias 
para a experimentação de novas medidas 
fiscais, e se consiga encontrar o prazo certo 
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estruturas de negócio, a cessação ou renegociação substancial dos contratos 
existentes, em especial quando impliquem a transferência de bens tangíveis, 
intangíveis, direitos sobre intangíveis, ou compensações por danos 
emergentes ou lucros cessantes. 
Vem, por outro lado, admitir-se o uso de outros métodos, técnicas ou 
modelos de avaliação económica de ativos geralmente aceites, sempre que 
aqueles métodos não possam ser utilizados devido ao carácter único ou 
singular das operações ou à falta ou escassez de informações e dados 
comparáveis fiáveis relativos a operações similares entre entidades 
independentes, designadamente para operações sobre bens imóveis, partes de 
capital de sociedades não cotadas, direitos de crédito e intangíveis. 
O período máximo de vigência dos acordos prévios sobre preços de 
transferência passa de 3 para 4 anos. 
À semelhança do que se referiu em sede de IRS, também para efeitos de IRC 
se acaba com os anteriores impressos que tinham de ser assinados pela 
administração fiscal do país do beneficiário dos rendimentos para acionar as 
convenções sobre dupla tributação, dando-se um passo relevante para a 
simplificação destes procedimentos. 
IVA 
Em sede de IVA, o termo do prazo de pagamento do imposto passa a ficar 
dissociado do termo do prazo de entrega da Declaração Periódica do IVA, 
passando o prazo de pagamento do IVA relativamente aos sujeitos passivos 
de regime mensal para o dia 15 (antes 10) do 2.º mês seguinte àquele a que 
respeitam as operações e, para os sujeitos passivos do regime trimestral até ao 
dia 20 (antes 15). 
CPPT 
As notificações feitas para o domicílio fiscal eletrónico (via CCT) 
consideram-se agora efetuadas no décimo quinto dia posterior (antes 5.º) ao 
registo de disponibilização daquelas, e a contagem só se inicia no primeiro dia 
útil seguinte a esse registo. 
D.L n.º 8/2017 - Submissão do ficheiro SAF-T 
No contexto das alterações legislativas relacionadas com o pré-
preenchimento da IES, foi alterado o Decreto-Lei n.º 8/2017, de 17 de 
janeiro, impondo a obrigação de submissão do SAF-T da contabilidade, 
como condição de pré-preenchimento e entrega da IES e, consequentemente, 
da prestação de contas, o que veio a merecer a contestação de setores de 
profissionais da contabilidade e de entidades representativas das empresas. 
Com efeito, face à manifesta desproporção entre a informação necessária 
para o pré-preenchimento da IES, a questão chegou à Assembleia da 
República tendo sido alterado o referido Decreto-Lei, impondo-se agora que 
no processo de submissão prévia do SAF-T, devem ser excluídos, 
previamente à submissão, os campos de dados relativos à contabilidade, que 
sejam considerados de menor relevância ou de desproporcionalidade face ao 
âmbito e objeto do diploma, designadamente dados que possam por em 
causa deveres de sigilo a que, legal ou contratualmente, os sujeitos passivos se 
encontrem obrigados. 
A obrigação de entrega do ficheiro SAF-T, relativo à contabilidade, 
devidamente expurgado dos dados não relevantes ficou ainda dependente da 
prévia publicação de decreto-lei que defina os campos da IES a pré-preencher 
e os procedimentos a adotar. 
O primeiro ano de submissão será 2021, com referência ao período de 2020, 
segundo comunicação recentemente feita pelo Senhor Secretário de Estado 
dos Assuntos Fiscais. 
D.L. n.º 10/2011 - Alteração ao Regime Jurídico da Arbitragem em 
Matéria Tributária  
A decisão arbitral sobre o mérito da pretensão deduzida que ponha termo ao 
processo arbitral passa a ser suscetível de recurso para o Supremo Tribunal 
Administrativo quando esteja em oposição, quanto à mesma questão 
fundamental de direito, com outra decisão arbitral. Tal recurso só existia em 
caso de contradição com acórdão proferido pelo Tribunal Central 
Administrativo ou pelo Supremo Tribunal Administrativo.  
 
 
 

 

Novas Fiscais 

Lei n.º 120/2019, de 19/09 - 
Estabelece mecanismos para a 
resolução de litígios que envolvam as 
autoridades competentes de Portugal e 
de outros Estados-Membros da União 
Europeia. 
 
Lei n.º 119/2019, de 18/09 - Altera 
diversos códigos fiscais. 
 
Lei n.º 118/2019, de 17/09 - 
Modifica regimes processuais no 
âmbito da jurisdição administrativa e 
tributária, procedendo a diversas 
alterações legislativas. 
 
Lei n.º 114/2019, de 12/09 - Altera o 
Estatuto dos Tribunais 
Administrativos e Fiscais, aprovado 
pela Lei n.º 13/2002, de 19 de 
fevereiro. 
 
Lei n.º 98/2019, de 04/09 - Altera o 
CIRC em matéria de imparidades das 
instituições de crédito e outras 
instituições financeiras, o RGIT e o 
regime especial aplicável aos ativos 
por impostos diferidos. 
 
Lei n.º 97/2019, de 04/09 - Altera o 
Decreto-Lei n.º 19/2019, de 28 de 
janeiro, que aprova o regime das 
sociedades de investimento e gestão 
imobiliária. 
 
Lei n.º 91/2019, de 04/09 - 
Estabelece o regime da resolução dos 
conflitos de jurisdição entre os 
tribunais judiciais e os tribunais 
administrativos e fiscais. 
 
Portaria n.º 287/2019, de 03/09 - 
Altera a Portaria n.º 112-A/2011, de 
22 de março (competência do CAAD). 
Portaria n.º 286/2019, de 03/09 - 
Aprova a nova declaração de modelo 
oficial n.º 27 e respetivas instruções de 
preenchimento. 
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