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Legislação fiscal 

 

IVA – artº 78ºB – pedido de autorização prévia 

Portaria n.º 172/2015 - Diário da República n.º 109/2015, Série I de 2015-06-05 

Ministério das Finanças  

Define o procedimento para apresentação do pedido de autorização prévia a que se refere o 

n.º 1 do artigo 78.º-B do Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado (Código do IVA) e 

aprova o modelo a utilizar para o efeito e respetivas instruções de preenchimento. 

IRS – retenção na fonte na RAA 

Despacho n.º 6131-A/2015 - Diário da República n.º 108/2015, 1º Suplemento, 

Série II de 2015-06-04 

Ministério das Finanças - Gabinete do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais  

Despacho que aprova as novas tabelas de retenção na fonte na Região Autónoma dos 

Açores. 

Regime dos benefícios fiscais contratuais - RAA 

Decreto Regulamentar Regional n.º 12/2015/A - Diário da República n.º 120/2015, Série I 

de 2015-06-23 

Região Autónoma dos Açores - Presidência do Governo  

Primeira alteração ao Decreto Regulamentar Regional n.º 9/2014/A, de 27 de junho, que 

regulamenta o regime dos benefícios fiscais contratuais, condicionados e temporários, 

suscetíveis de concessão ao abrigo do disposto no artigo 9.º do Decreto Legislativo Regional 

n.º 2/99/A, de 20 de janeiro, que adapta o sistema fiscal nacional à Região Autónoma dos 

Açores. 

IRS e IVA - RAA 

Orçamento da Região Autónomas dos Açores para 2015 

Decreto Legislativo Regional nº 15/2015/A, de 03/06 – IRS/IVA – Alteração ao Orçamento 

da Região Autónoma dos Açores para 2015 – Taxas de IRS e IVA. 

 

https://dre.pt/application/file/67416080
https://dre.pt/application/file/67541963
https://dre.pt/application/file/67541963
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/25345635/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/197151/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/197151/details/normal?l=1
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IVA - RAA 

Lei N.º 63-A/2015 - Diário da República N.º 125/2015, 2º SUPLEMENTO, Série I DE 

2015-06-30. 

Assembleia da República. 

Fixa as novas taxas de IVA a vigorar na Região Autónoma dos Açores, alterando o Código do 

Imposto sobre o Valor Acrescentado e o Decreto-Lei n.º 347/85, de 23 de agosto. 

Contribuição sobre o setor bancário 

Portaria n.º 176-A/2015 - Diário da República n.º 113/2015, 1º Suplemento, Série I de 

2015-06-12 

Ministério das Finanças  

Terceira alteração à Portaria n.º 121/2011, de 30 de março, que regulamenta e estabelece 

as condições de aplicação da contribuição sobre o setor bancário. 

Outra Legislação de interesse económico e financeiro 

SNC - alterações 

Decreto-Lei n.º 98/2015 - Diário da República n.º 106/2015, Série I de 2015-06-02 

Ministério das Finanças  

Transpõe a Diretiva n.º 2013/34/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de junho 

de 2013, relativa às demonstrações financeiras anuais, às demonstrações financeiras 

consolidadas e aos relatórios conexos de certas formas de empresas. 

LPCA - alteração 

Decreto-Lei n.º 99/2015 - Diário da República n.º 106/2015, Série I de 2015-06-02 

Ministério das Finanças  

Procede à terceira alteração ao Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de junho, que contempla as 

normas legais disciplinadoras dos procedimentos necessários à aplicação da Lei dos 

Compromissos e dos Pagamentos em Atraso, aprovada pela Lei n.º 8/2012, de 21 de 

fevereiro. 

jurídicos 

Decreto-Lei n.º 100/2015 - Diário da República n.º 106/2015, Série I de 2015-06-02 

Ministério das Finanças  

Aprova o regime jurídico das sociedades financeiras de crédito e altera os regimes jurídicos 

das sociedades de investimento, sociedades de locação financeira, sociedades de factoring e 

sociedades de garantia mútua. 

https://dre.pt/application/file/67477946
https://dre.pt/application/file/67477946
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/277603/details/normal?l=1
https://dre.pt/application/external/eurolex?13L0034
https://dre.pt/application/file/67361215
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/178845/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/542996/details/normal?l=1
https://dre.pt/application/file/67361216
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Regime jurídico construção civil 

Lei n.º 41/2015 - Diário da República n.º 107/2015, Série I de 2015-06-03 

Assembleia da República  

Estabelece o regime jurídico aplicável ao exercício da atividade da construção, e revoga o 

Decreto-Lei n.º 12/2004, de 9 de janeiro. 

Código dos direitos de autor - alteração 

Lei n.º 49/2015 - Diário da República n.º 109/2015, Série I de 2015-06-05 

Assembleia da República  

Segunda alteração à Lei n.º 62/98, de 1 de setembro, que regula o disposto no artigo 82.º 

do Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos, sobre a compensação equitativa 

relativa à cópia privada. 

Estabelecimentos de ensino particular e cooperativo 

Portaria n.º 172-A/2015 - Diário da República n.º 109/2015, 1º Suplemento, Série I de 

2015-06-05 

Ministérios das Finanças e da Educação e Ciência  

Fixa as regras e procedimentos aplicáveis à atribuição de apoio financeiro pelo Estado a 

estabelecimentos de ensino particular e cooperativo de nível não superior. 

Regime excecional de regularização de dívidas por utilização de infraestruturas 

rodoviárias 

Lei n.º 51/2015 - Diário da República n.º 110/2015, Série I de 2015-06-08 

Assembleia da República  

Aprova um regime excecional de regularização de dívidas resultantes do não pagamento de 

taxas de portagem e coimas associadas, por utilização de infraestrutura rodoviária, e 

procede à oitava alteração à Lei n.º 25/2006, de 30 de junho. 

Regime jurídico das sociedades de profissionais 

Lei n.º 53/2015 - Diário da República n.º 112/2015, Série I de 2015-06-11 

Assembleia da República  

Regime jurídico da constituição e funcionamento das sociedades de profissionais que estejam 

sujeitas a associações públicas profissionais. 

 

https://dre.pt/application/file/67374770
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/241183/details/normal?l=1
https://dre.pt/application/file/67416079
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/566628/details/normal?l=1
https://dre.pt/application/file/67429702
https://dre.pt/application/file/67429702
https://dre.pt/application/file/67416087
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/357348/details/normal?l=1
https://dre.pt/application/file/67448991
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Programas operacionais / Apoios 

 

Portaria n.º 175/2015 - Diário da República n.º 113/2015, Série I de 2015-06-126 

Ministérios das Finanças, da Economia e da Solidariedade, Emprego e Segurança Social  

Regulamenta o Programa de Estágios Profissionais na Administração Central do Estado 

(PEPAC) e revoga a Portaria n.º 18/2013, de 18 de janeiro. 

Portaria n.º 165/2015 - Diário da República n.º 107/2015, Série I de 2015-06-03 

Ministério da Agricultura e do Mar  

Estabelece o regime de aplicação do apoio n.º 2.1.4, «Ações de informação», inserido na 

ação n.º 2.1, «Capacitação e divulgação», da medida n.º 2, «Conhecimento», integrada na 

área n.º 1, «Inovação e conhecimento», do Programa de Desenvolvimento Rural do 

Continente, abreviadamente designado por PDR 2020. 

Portaria n.º 173-B/2015 - Diário da República n.º 110/2015, 2º Suplemento, Série I de 

2015-06-08 

Ministério da Agricultura e do Mar  

Primeira alteração à Portaria n.º 154-A/2015, de 27 de maio, que estabelece as regras de 

cumulação dos apoios agroambientais e clima e apoios a título da Rede Natura 2000, 

concedidos no âmbito da medida n.º 7 «Agricultura e recursos naturais», do Programa de 

Desenvolvimento Rural do Continente. 

Portaria n.º 181-B/2015 - Diário da República n.º 118/2015, 2º Suplemento, Série I de 

2015-06-19 

Presidência do Conselho de Ministros  

Primeira alteração à Portaria n.º 57-A/2015, de 27 de fevereiro, que adota o regulamento 

específico do domínio da Competitividade e Internacionalização. 

Portaria n.º 181-C/2015 - Diário da República n.º 118/2015, 2º Suplemento, Série I de 

2015-06-19 

Presidência do Conselho de Ministros  

Primeira alteração à Portaria n.º 97-A/2015, de 30 de março, que adota o regulamento 

específico do domínio da Inclusão Social e Emprego. 

Portaria n.º 183/2015 - Diário da República n.º 119/2015, Série I de 2015-06-22 

Ministérios da Economia e da Solidariedade, Emprego e Segurança Social  

Estabelece o enquadramento aplicável à medida INOV Contacto - Estágios Internacionais de 

Jovens Quadros 

https://dre.pt/application/file/67443065
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/257036/details/normal?l=1
https://dre.pt/application/file/67374774
https://dre.pt/application/file/67426971
https://dre.pt/application/file/67426971
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/67323559/details/normal?l=1
https://dre.pt/application/file/67552598
https://dre.pt/application/file/67552598
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/66619906/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/66888645/details/normal?l=1
https://dre.pt/application/file/67552589
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Portaria n.º 190/2015 - Diário da República n.º 123/2015, Série I de 2015-06-26 

Ministério da Agricultura e do Mar  

Primeira alteração à Portaria n.º 257/2013, de 13 de agosto, que estabelece as regras 

complementares para o apoio comunitário à promoção de vinhos em mercados de países 

terceiros, no âmbito do programa nacional de apoio ao setor vitivinícola para o período 2014-

2018. 

Portaria n.º 190-A/2015 - Diário da República n.º 123/2015, 1º Suplemento, Série I de 

2015-06-26 

Presidência do Conselho de Ministros  

Segunda alteração à Portaria n.º 60-C/2015, de 2 de março que adota o Regulamento 

Específico do Domínio do Capital Humano. 

JURISPRUDÊNCIA 

Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça n.º 8/2015 - Diário da República n.º 106/2015, 

Série I de 2015-06-02 

Supremo Tribunal de Justiça  

«A omissão de entrega total ou parcial, à administração tributária de prestação tributária de 

valor superior a EUR 7.500 relativa a quantias derivadas do Imposto sobre o Valor 

Acrescentado em relação às quais haja obrigação de liquidação, e que tenham sido 

liquidadas, só integra o tipo legal do crime de abuso de confiança fiscal, previsto no artigo 

105 nº 1 e 2 do RGIT, se o agente as tiver, efetivamente, recebido». 

Circular n.º 6/2015, de 17 de junho    

OIC - Regime de tributação dos Organismos de Investimento Coletivo. 

Circular n.º 7/2015, de 17 de junho 

IRS - Tabelas de retenção na fonte aplicável à R.A. dos Açores 

Tabelas de Retenção na Fonte sobre Rendimentos do Trabalho Dependente e Pensões. 

Ofício-circulado n.º 90021/2015 de 19-06-2015 
Pagamento de retenções na fonte de IRS/IRC e Imposto do Selo - alterações de códigos. 

Oficio –circulado 20.176 de 02-04-2015 – Gabinete da Subdiretora –Geral do IR e das 

Relações Internacionais  

Contem a divulgações das FAQ sancionadas por Despacho do Secretário de Estado dos 

Assuntos Fiscais, de 2 de abril de 2015, referentes a questões decorrentes da Reforma do 

IRS operada pela Lei nº 82-E/2014, de 31 de dezembro. 

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/499213/details/normal?l=1
https://dre.pt/application/file/67614413
https://dre.pt/application/file/67614413
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/66646042/details/normal?l=1
https://dre.pt/application/file/67361218
https://dre.pt/application/file/67361218
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Ofício –circulado 20.177 de 30-04-2015 – Gabinete da Subdiretora –Geral do IR e das 

Relações Internacionais  

Contem a divulgação das FAQ sancionadas pelo Despacho nº 101/2015-XIX, de 30 de abril 

de 2015, do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, relativas ao recibo de renda 

eletrónico. 

Despacho n.º 119/2015, de 30/6 – Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais 

Alteração das taxas reduzida e intermédia de IVA, aplicação efetuada na Região Autónoma 

dos Açores. 

Oficio-circulado 30171/2015 de 30/06 – IVA 

Alteração das taxas aplicáveis às operações que se consideram efetuadas na região 

autónoma dos Açores. 

 


