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Legislação fiscal 

 

IRC – Regime de depreciações e amortizações 

Decreto Regulamentar n.º 4/2015 - Diário da República n.º 78/2015, Série I de 2015-04-22 

Ministério das Finanças 

Procede à quarta alteração ao Decreto Regulamentar n.º 25/2009, de 14 de setembro, que 

estabelece o regime das depreciações e amortizações para efeitos do imposto sobre o 

rendimento das pessoas coletivas. 

Contribuição extraordinária sobre o setor energético – alteração e modelos 

Lei n.º 33/2015 - Diário da República n.º 81/2015, Série I de 2015-04-27 

Assembleia da República  

Segunda alteração ao regime que cria a contribuição extraordinária sobre o setor energético, 

aprovado pelo artigo 228.º da Lei n.º 83-C/2013, de 31 de dezembro. 

Portaria n.º 119-B/2015 - Diário da República n.º 84/2015, 2º Suplemento, Série I de 2015-

04-30 

Ministério das Finanças  

Aprova o novo modelo da declaração da contribuição extraordinária sobre o setor energético 

(declaração modelo 27), bem como as respetivas instruções de preenchimento. 

IMI – modelos de declaração 

Portaria n.º 119-A/2015 - Diário da República n.º 84/2015, 2º Suplemento, Série I de 2015-

04-30 

Ministério das Finanças  

Aprova o modelo de declaração de contratos de fornecimento (modelo 2 do IMI), bem como 

as respetivas instruções de preenchimento. 

IRC - reembolsos 

Despacho Normativo n.º 7-A/2015 - Diário da República n.º 84/2015, 2º 

Suplemento, Série II de 2015-04-30. Ministério das Finanças - Gabinete da Ministra 

Regula os procedimentos de reembolso do IRC 

 

 

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/489774/details/normal?l=1
https://dre.pt/application/file/67085465
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/164404/details/normal?l=1
https://dre.pt/application/file/67127954
https://dre.pt/application/file/67127954
https://dre.pt/application/file/67127953
https://dre.pt/application/file/67127953
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Impostos especiais de consumo – modelos de estampilhas 

Portaria n.º 117/2015 - Diário da República n.º 84/2015, Série I de 2015-04-30 

Ministério das Finanças  

Define os modelos, as especificações técnicas e os modos de fornecimento das estampilhas 

especiais a aplicar na selagem das bebidas espirituosas. 

 

Outra Legislação de interesse económico e financeiro 

 

Regime juridico dos organismos de investimento coletivo e alterações códigos - 

retificação 

Declaração de Retificação n.º 16/2015 - Diário da República n.º 77/2015, Série I de 2015-

04-21 

Assembleia da República  

Declaração de Retificação à Lei n.º 16/2015, de 24 de fevereiro, que «Transpõe parcialmente 

as Diretivas n.os 2011/61/UE e 2013/14/UE, procedendo à revisão do regime jurídico dos 

organismos de investimento coletivo e à alteração ao Regime Geral das Instituições de 

Crédito e Sociedades Financeiras e ao Código dos Valores Mobiliários». 

Fundo de garantia salarial – novo regime 

Decreto-Lei n.º 59/2015 - Diário da República n.º 77/2015, Série I de 2015-04-21 

Ministério da Solidariedade, Emprego e Segurança Social  

Aprova o novo regime do Fundo de Garantia Salarial, previsto no artigo 336.º do Código do 

Trabalho, aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro, transpondo a Diretiva n.º 

2008/94/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de outubro de 2008, relativa à 

proteção dos trabalhadores assalariados em caso de insolvência do empregador. 

Agrupamentos europeus de cooperação territorial - alteração 

Decreto-Lei n.º 60/2015 - Diário da República n.º 78/2015, Série I de 2015-04-22 

Ministério dos Negócios Estrangeiros  

Assegura a execução na ordem jurídica interna das obrigações decorrentes do Regulamento 

(UE) n.º 1302/2013, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de dezembro de 2013, 

sobre os agrupamentos europeus de cooperação territorial, procedendo à primeira alteração 

ao Decreto-Lei n.º 376/2007, de 8 de novembro. 

 

https://dre.pt/application/file/67042383
https://dre.pt/application/file/67042383
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/66581992/details/normal?l=1
https://dre.pt/application/external/eurolex?11L0061
https://dre.pt/application/external/eurolex?13L0014
https://dre.pt/application/file/67042389
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/602073/details/normal?l=1
https://dre.pt/application/external/eurolex?08L0094
https://dre.pt/application/external/eurolex?08L0094
https://dre.pt/application/file/67051500
https://dre.pt/application/external/eurolex?13R1302
https://dre.pt/application/external/eurolex?13R1302
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/629173/details/normal?l=1
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Regime jurídico da exploração dos estabelecimentos de alojamento local - 

alteração 

Decreto-Lei n.º 63/2015 - Diário da República n.º 79/2015, Série I de 2015-04-23 

Ministério da Economia  

Procede à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 128/2014, de 29 de agosto, que estabelece 

o regime jurídico da exploração dos estabelecimentos de alojamento local. 

 

Programas operacionais / Apoios 

 

Portaria n.º 107/2015 - Diário da República n.º 71/2015, Série I de 2015-04-13 

Ministério da Agricultura e do Mar  

Estabelece o regime de aplicação da operação 3.2.2, «Pequenos investimentos na exploração 

agrícola», e da operação 3.3.2, «Pequenos investimentos na transformação e 

comercialização de produtos agrícolas», ambas da medida 3, «Valorização da produção 

agrícola», do Programa de Desenvolvimento Rural do Continente, abreviadamente designado 

por PDR 2020. 

Portaria n.º 108/2015 - Diário da República n.º 72/2015, Série I de 2015-04-14 

Ministério da Agricultura e do Mar  

Estabelece o regime de aplicação da medida «Assistência Técnica» do Programa de 

Desenvolvimento Rural do Continente, ao abrigo do Decreto-Lei n.º 159/2014, de 27 de 

outubro. 

JURISPRUDÊNCIA 

 

Ofício-circulado 30170/2015 - 10/04 

IVA - Carnes frescas e preparados de carnes. Verba 1.2 da lista I anexa ao Código do IVA. 

Ofício-circulado 90020/2015 - 10/04  

Artigo 130.º-A do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares (CIRS) - 

procedimentos a adotar. 

Despacho de Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais (SEAF) n.º 101/201-XIX, de 

30.04.2015 

IRS/Imposto Selo/IMI - Obrigação de recibo de rendas e comunicação de contratos. 

 

https://dre.pt/application/file/67063177
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/56384880/details/normal?l=1
https://dre.pt/application/file/66970801
https://dre.pt/application/file/66970831
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/58605739/details/normal?l=1
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Ofício-circulado 40107/2015, de 29/04 da área de Gestão do IR 

Comunicação dos contratos de arrendamento - Verba 2 da Tabela Geral do Imposto do Selo 

(TGIS) - alterações ao regime. 

 

OUTROS 

 

Comunicado do Conselho de Ministros de 2 de abril de 2015 

O Conselho de Ministros aprovou uma proposta de lei sobre o novo regime fiscal da Zona 

Franca da Madeira, para vigorar desde o dia 1 de janeiro de 2015. 

Portugal e Omã assinam Convenção para evitar a dupla tributação 

Portugal e Omã assinaram uma Convenção para evitar a dupla tributação e prevenir a 

evasão fiscal em matéria de Impostos sobre o Rendimento, no Ministério dos Negócios 

Estrangeiros, em Lisboa. 
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