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I. EDITORIAL

Durante o mês de Janeiro os diplomas legislativos mais relevantes foram o 
Despacho n.º 706-A/2014, de 15 de Janeiro, que aprova as tabelas de retenção na 
fonte para 2014, a Lei n.º 2/2014, de 16 de Janeiro, que procede à reforma da 
tributação das sociedades e, finalmente, o Decreto-Lei n.º 15/2014, de 23 de 
Janeiro, que procede à segunda alteração ao Decreto-Lei n.º 39/2008, de 7 de 
março, que aprova o regime jurídico da instalação, exploração e funcionamento 
dos empreendimentos turísticos.

Na Lei n.º 2/2014, de 16 de Janeiro (Reforma do IRC) destacamos:
(i) a redução da taxa de IRC para 23% (sendo aplicável a taxa de 17% aos primeiros 
€15.000 de matéria colectável das entidades qualificadas como pequenas e médias 
empresas nos termos do anexo ao Decreto-Lei n.º372/2007) 
(ii) o alargamento do regime de transparência fiscal a sociedades cujos 
rendimentos provenham em mais de 75% do exercício de actividades profissionais 
previstas na lista constante do artigo 151.º do Código do IRS, contando que se 
verifiquem cumulativamente os requisitos previstos no artigo 6.º, n.º 4, alínea a) 2) 
do Código
(iii) a introdução de um regime de participation exemption, de acordo com o qual, 
cumpridos os requisitos previstos nos artigos 14.º, 51.º e 51.º-C do Código do IRC, 
estão isentos de retenção na fonte os lucros e reservas pagos por uma entidade 
residente e estão isentos de tributação em IRC os lucros e reservas distribuídos e 
as mais e menos-valias realizadas por sujeitos passivos de IRC residentes em 
Portugal 
(iv) a introdução de um regime simplificado.

Já na Jurisprudência, o nosso principal enfoque vai para o Acórdão do Tribunal de 
Justiça, de 16.01.2014, Processo C-300/12, para o Acórdão do Supremo Tribunal 
de Justiça de 18.12.2013, Processo n.º 6479/09.8TBBRG.G1.S1, e para o Acórdão 
do Supremo Tribunal Administrativo, de 22.01.2014, Processo n.º 0138/11.

Neste último, o Supremo Tribunal Administrativo entendeu que a taxa de exibição

de publicidade comercial (art. 28.º, n.º 1, da Lei 42/2004), liquidada pelos 
operadores de televisão aos anunciantes deve ser incluída no valor tributável em 
sede de IVA, uma vez que está directamente ligada à prestação de serviços de 
exibição de publicidade comercial, inserindo-se no conceito de «impostos, direitos 
aduaneiros, taxas e demais encargos», previsto no art. 78.º, primeiro parágrafo, 
alínea a), da Directiva 2006/112 e no art. 16.º, n.º 5, alínea a), do CIVA.
Esta questão foi submetida à apreciação do Tribunal de Justiça da União Europeia 
que confirmou, inversamente à pretensão da operadora televisiva, que a taxa de 
publicidade não constitui uma quantia paga em nome e por conta do destinatário 
dos serviços, ainda que contabilisticamente registada em contas transitórias de 
terceiros, não estando, por isso, excluída da base tributável nos termos do artigo 
16.º, n.º 1 e n.º 6, al. c) do CIVA.

Finalmente, em sede de miscelânea, avulta a apresentação pela Comissão 
Europeia, perante o Tribunal de Justiça da União Europeia, de queixa contra 
Portugal por alegada discriminação dos contribuintes que deixam de ser 
residentes ou transferem os seus activos para fora do território nacional, bem 
como a publicação, no passado dia 30 de Janeiro, da nova versão do Manual de 
Aplicação do Código da Propriedade Industrial, que constitui mais um 
instrumento informativo que o INPI coloca ao dispor de todos os utilizadores do 
Sistema de Propriedade Industrial.

A queixa agora apresentada pela Comissão assenta na violação da liberdade de 
circulação, já que a Comissão entende que a legislação portuguesa prevê um 
regime de tributação diferenciado para os contribuintes que deixam de ser 
residentes em Portugal, sujeitando-os a uma tributação imediata (exit tax) em caso 
de permuta de ações ou de transferência, para uma empresa localizada no 
estrangeiro, de activos e passivos relacionados com o exercício de uma atividade 
económica ou profissional. De referir, no entanto, que as disposições referentes à
exit tax foram alteradas pela Lei  n.º 2/2014, pelo que fica em aberto saber se a 
alteração operada é suficiente para garantir o respeito pela liberdade de 
circulação. 
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II. LEGISLAÇÃO

Aviso n.º 219/2014, de 07 de Janeiro: Taxa de juros de mora aplicáveis às 
dívidas ao Estado e outras entidades públicas.
http://dre.pt/pdf2sdip/2014/01/004000000/0040300403.pdf

Aviso n.º 9/2014, de 15 de Janeiro: Torna público terem sido cumpridas as 
formalidades constitucionais internas de aprovação do Protocolo que altera a 
Convenção entre a República Portuguesa e a República de Singapura para Evitar 
a Dupla Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal em Matéria de Impostos sobre o 
Rendimento, assinado em Singapura, em 28 de Maio de 2012.
http://dre.pt/pdf1sdip/2014/01/01000/0016200162.pdf

Aviso n.º 11/2014, de 15 de Janeiro: Torna público que foram cumpridas as 
formalidades constitucionais internas de aprovação da Convenção entre a 
República Portuguesa e o Estado do Koweit para Evitar a Dupla Tributação e 
Prevenir a Evasão Fiscal em Matéria de Impostos sobre o Rendimento, assinada 
em Lisboa, a 23 de Fevereiro de 2010.
http://dre.pt/pdf1sdip/2014/01/01000/0016200162.pdf

Despacho n.º 706-A/2014, de 15 de Janeiro: Aprova as tabelas de retenção na 
fonte para 2014.
http://dre.pt/pdf1sdip/2013/12/23800/0665806704.pdf

Lei n.º 1/2014, de 16 de Janeiro: Procede à oitava alteração à Lei n.º 63-
A/2008, de 24 de Novembro, que estabelece medidas de reforço da solidez 
financeira das instituições de crédito no âmbito da iniciativa para o reforço da 
estabilidade financeira e da disponibilização de liquidez nos mercados 
financeiros.
http://dre.pt/pdf1sdip/2014/01/01100/0023200253.pdf

Lei n.º 2/2014, de 16 de Janeiro: Procede à reforma da tributação das 
sociedades, alterando o Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas 
Colectivas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442-B/88, de 30 de Novembro, o 
Decreto Regulamentar n.º 25/2009, de 14 de Setembro, e o Código do Imposto 
sobre o Rendimento das Pessoas Singulares, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442-
A/88, de 30 de Novembro.
http://dre.pt/pdf1sdip/2014/01/01100/0025300346.pdf

Decreto-Lei n.º 15/2014, de 23 de Janeiro: Procede à segunda alteração ao 
Decreto-Lei n.º 39/2008, de 7 de Março, que aprova o regime jurídico da 
instalação, exploração e funcionamento dos empreendimentos turísticos.
http://dre.pt/pdf1sdip/2014/01/01600/0048000505.pdf

Portaria n.º 15-A/2014, de 24 de Janeiro: Aprova as instruções de 
preenchimento da Declaração Mensal de Remunerações - AT, para 
cumprimento da obrigação declarativa a que se refere a subalínea i) da alínea 
c), e a alínea d), do n.º 1 do artigo 119.º, do Código do IRS.
http://dre.pt/pdf1sdip/2014/01/01701/0000200003.pdf

Portaria n.º 17/2014, de 27 de Janeiro: Primeira alteração à Portaria n.º 286-
A/2013, de 16 de Setembro que cria a medida Incentivo Emprego.
http://dre.pt/pdf1sdip/2014/01/01800/0055000551.pdf

Decreto Legislativo Regional n.º 2/2014/A, de 29 e Janeiro: Orçamento da 
Região Autónoma dos Açores para o ano de 2014.
http://dre.pt/pdf1sdip/2014/01/02000/0070300739.pdf

Portaria n.º 20-B/2014, de 30 de Janeiro: Quarta alteração à Portaria n.º
128/2009, de 30 de Janeiro, que regula as medidas «Contrato emprego-
inserção» e «Contrato emprego-inserção+».
http://dre.pt/pdf1sdip/2014/01/02101/0000200007.pdf
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III. JURISPRUDÊNCIA

III.1. Tribunal de Justiça da União Europeia

Acórdão do Tribunal de Justiça, de 16.01.2014, Processo C-300/12: Imposto 
sobre o valor acrescentado. Operações das agências de viagens. Concessão de 
descontos aos viajantes. Determinação da matéria colectável para os serviços 
prestados no âmbito de uma actividade de intermediação.

Sumário:
“As disposições da Sexta Directiva 77/388/CEE do Conselho, de 17 de Maio de 
1977, relativa à harmonização das legislações dos Estados-Membros 
respeitantes aos impostos sobre o volume de negócios – Sistema comum do 
imposto sobre o valor acrescentado: matéria colectável uniforme, devem ser 
interpretadas no sentido de que os princípios definidos pelo Tribunal de Justiça 
da União Europeia no acórdão de 24 de Outubro de 1996, Elida Gibbs 
(C-317/94), respeitantes à determinação da matéria colectável do imposto sobre 
o valor acrescentado não são aplicáveis quando uma agência de viagens, que 
actua na qualidade de intermediária, concede ao consumidor final, por sua 
própria iniciativa e suportando os custos, uma redução de preço na prestação 
principal fornecida pelo organizador de circuitos turísticos”.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62012CJ0300:PT:HTML

Acórdão do Tribunal de Justiça, de 23.01.2014, Processo C-296/12: 
Incumprimento de Estado. Livre prestação de serviços. Livre circulação de 
capitais. Imposto sobre os rendimentos. Contribuições pagas no âmbito da 
poupança-reforma. Redução do imposto aplicável somente aos pagamentos 
feitos a instituições ou a fundos sediados no mesmo Estado-Membro. Coerência 
do sistema fiscal. Eficácia das fiscalizações tributárias.

Sumário:

“O Reino da Bélgica, ao aprovar e manter a redução do imposto para as 
contribuições pagas no âmbito de uma poupança-reforma, na medida em que 
essa redução só se aplica aos pagamentos a instituições e a fundos sediados na 
Bélgica, não cumpriu as obrigações que lhe incumbem pelo art. 56.° TFUE”.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62012CJ0296:PT:HTML

Acórdão do Tribunal de Justiça, de 23.01.2014, Processo C-164/12: Fiscalidade. 
Imposto sobre as sociedades. Transmissão de participações numa sociedade de 
pessoas a uma sociedade de capitais. Valor contabilístico. Valor venal. 
Convenção para a prevenção da dupla tributação. Tributação imediata de 
mais-valias latentes. Diferença de tratamento. Restrição à livre circulação de 
capitais. Preservação da repartição do poder de tributação entre os 
Estados-Membros. Proporcionalidade.

Sumário:
“O artigo 63.° TFUE deve ser interpretado no sentido de que o objectivo de 
preservação da repartição do poder de tributação entre os Estados-Membros é
susceptível de justificar uma regulamentação de um Estado-Membro que obriga 
a avaliar os activos de uma sociedade em comandita simples dados como 
entrada numa sociedade de capitais com sede no território desse 
Estado-Membro pelo seu valor venal, tornando tributáveis, antes da sua 
realização efectiva, as mais-valias latentes correspondentes a esses activos 
gerados nesse território, desde que o referido Estado-Membro se encontre 
efectivamente na impossibilidade de exercer a sua competência fiscal sobre 
essas mais-valias aquando da sua realização efectiva, o que cabe ao órgão 
jurisdicional determinar. Uma regulamentação de um Estado-Membro que prevê 
a tributação imediata das mais-valias latentes geradas no seu território não vai 
além do que é necessário para alcançar o objectivo de preservação da repartição 
do poder de tributação entre os Estados-Membros, desde que, quando o 
contribuinte opte pelo diferimento do pagamento, a obrigação de constituir uma 
garantia bancária seja imposta em função do risco real de não cobrança do 
imposto”.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62012CJ0164:PT:HTML
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III.2. Tribunal Constitucional

Acórdão n.º 42/2014, de 9 de Janeiro, Processo n.º 564/12: Pronuncia-se pela 
não inconstitucionalidade da norma resultante da conjugação do artigo 38.º, n.º
5 da Lei n.º 32-B/2002 e do artigo 32.º, n.º 2 do Estatuto dos Benefícios Fiscais, 
na interpretação que impõe a aplicação às SGPS da regra da indedutibilidade 
fiscal de encargos financeiros suportados com a aquisição de partes de capital, 
com respeito aos encargos financeiros resultantes de compromissos anteriores 
à referida Lei n.º 32-B/2002, de 30 de Dezembro; bem como na parte em que 
impõe a indedutibilidade fiscal dos encargos financeiros suportados com a 
aquisição de partes de capital logo que estes sejam incorridos, 
independentemente da realização de mais valias isentas de tributação com a 
alienação de tais partes de capital.
http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20140042.html

Acórdão n.º 43/2014, de 9 de Janeiro, Processo n.º 186/13: Pronuncia-se pela 
não inconstitucionalidade da norma contida nos n.º 2, al. a), e n.º 4, do art. 
89.ºA, da Lei Geral Tributária, na redacção da Lei n.º 53-A/2006, de 29 de 
Dezembro, na interpretação de que a manifestação de fortuna apresentada 
pelo contribuinte permite à Administração Tributária a correcção do 
rendimento, para efeito de IRS, em qualquer dos três anos seguintes ao ano em 
que se verifica
http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20140043.html

Acórdão n.º 46/2014, de 9 de Janeiro, Processo n.º 564/13: Pronuncia-se pela 
não inconstitucionalidade da interpretação normativa de acordo com a qual, 
transitada em julgado a sentença que declara a insolvência, fica impossibilitada 
de alcançar o seu efeito útil normal a aCção declarativa proposta pelo credor 
contra o devedor, destinada a obter o reconhecimento do crédito peticionado, 
pelo que cumpre decretar a extinção da instância, por inutilidade superveniente 
da lide, nos termos da alínea e) do art. 287.º do CPC.
http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20140046.html

…III.3. Tribunais Judiciais

Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 18.12.2013, Processo n.º
6479/09.8TBBRG.G1.S1: Phishing. Pharming. Contrato de conta bancária. 
Homebanking. Responsabilidade contratual.

Sumário:
“Designa-se por contrato de conta bancária (ou abertura de conta) o acordo 
havido entre uma instituição bancária e um cliente «através do qual se constitui, 
disciplina e baliza a respectiva relação jurídica bancária».
Enquadra-se neste complexo negocial a adesão da Autora ao serviço do Réu, 

denominado BX Net, através do qual aquela poderia aceder através de um 
computador (ou telefonicamente) com acesso à internet, 24 horas por dia, 365 
dias por ano, tendo aquele fornecido para o efeito as chaves de acesso que 
permitiam a respectiva utilização pelas respectivas sócias gerentes:
Entramos aqui no chamado «home banking», Banco internético (do inglês 
Internet banking), e-banking, banco online, online banking, às vezes também 
banco virtual, banco electrónico), concretizado pela possibilidade conferida pela 
entidade bancária aos seus clientes, mediante a aceitação de determinados 
condicionalismos, a utilizar toda uma panóplia de operações bancárias, online, 
relativamente às contas de que sejam titulares, utilizando para o efeito canais
telemáticos que conjugam os meios informáticos com os meios de comunicação 
à distância (canais de telecomunicação), por meio de uma página segura do 
banco, o reveste de grande utilidade, especialmente para utilizar os serviços do 
banco fora do horário de atendimento ou de qualquer lugar onde haja acesso à
Internet.
O phishing (do inglês fishing «pesca») pressupõe uma fraude electrónica 
caracterizada por tentativas de adquirir dados pessoais, através do envio de e-
mails com uma pretensa proveniência da entidade bancária do receptor, por 
exemplo, a pedir determinados elementos confidenciais (número de conta,
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Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa de 12.12.2013, Processo n.º
1522/10.0TVLSB.L1.2: Acção de simples apreciação. Sociedade comercial. 
Grupo de empresas. Capacidade jurídica. Ónus da prova. Litigância de má fé.

Sumário:
“Em acção de simples apreciação negativa em que se invoque como fundamento 
da acção a falta de capacidade jurídica de gozo das sociedades comerciais 
autoras, com vista à declaração da invalidade, por nulidade, das garantias 
assumidas pelas mesmas nos contratos dos autos, para assim verem declarada a 
inexistência do direito de crédito da ré, cabe às sociedades que invoquem tal 
nulidade o ónus da prova da ausência de interesse próprio ou da inexistência da 
relação de grupo, a que se refere o artº 6º, nº3 do CSC.
Tal decorre de, neste tipo de acções, a inexistência das referidas situações se ter 

de considerar como elemento constitutivo do direito invocado pelas autoras, 
enquanto vício invocado para pedir a declaração judicial da nulidade do negócio, 
passando tais factos a funcionar como factos constitutivos da pretensão 
deduzida pelas autoras”.
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/8ced10fd03b7248080257c5b005d7f72?OpenDocument

Acórdão do Tribunal da Relação do Porto de 06.01.2014, Processo n.º
856/12.4TTVCT.P1: Fiança. Forma. Contrato de trabalho.

Sumário:
“Se a lei não exigir forma especial para a obrigação principal, a vontade de 
prestar fiança pode ser declarada verbalmente.
O facto de o A. recorrente e a Ré terem decidido celebrar o contrato de trabalho 
dos autos por escrito não determina que uma eventual fiança prestada pelo R. 
recorrido o tivesse de ser também pela forma escrita, uma vez que a lei não 
exige tal forma para a celebração daquele.
A declaração do R. recorrido quando dizia ao A. que, caso a Ré sociedade não lhe 
pagasse o que lhe era devido, ele assumiria essa obrigação é, inequivocamente, 

número de contrato, número de cartão de contribuinte ou qualquer outra 
informação pessoal), por forma a que este ao abri-los e ao fornecer as 
informações solicitadas e/ou ao clicar em links para outras páginas ou imagens, 
ou ao descarregar eventuais arquivos ali contidos, poderá estar a proporcionar o 
furto de informações bancárias e a sua utilização subsequente
A outra modalidade de fraude online é o pharming a qual consiste em suplantar 
o sistema de resolução dos nomes de domínio para conduzir o usuário a uma 
pagina Web falsa, clonada da página real, baseando-se o processo, 
sumariamente, em alterar o IP numérico de uma direcção no próprio navegador, 
através de programas que captam os códigos de pulsação do teclado (os ditos 
keyloggers), o que pode ser feito através da difusão de vírus via spam, o que leva 
o usuário a pensar que está a aceder a um determinado site – por exemplo o do 
seu banco – e está a entrar no IP de uma página Web falsa, sendo que ao indicar 
as suas chaves de acesso, estas serão depois utilizadas pelos crackers, para 
acederem à verdadeira página da instituição bancária e aí poderem efectuar as 
operações que entenderem, destinando-se ambas as técnicas (phishing e 
pharming) à obtenção fraudulenta de fundos
Os riscos da falha do sistema informático utilizado, bem como dos ataques 
cibernautas ao mesmo, têm de correr por conta dos bancos, do aqui Réu 
portanto, por a tal conduzir o disposto no artigo 796º, nº1 do CCivil, não se 
tendo provado, como não se provou, que tivesse havido culpa da Autora.
A esse mesmo resultado se chega com a aplicação do DL 317/2009, de 30 de 
Outubro, que transpôs para a nossa ordem jurídica o novo enquadramento 
comunitário em matéria de serviços de pagamentos, maxime a Directiva 
2007/64/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 13 de Novembro, o qual, 
não obstante seja posterior aos factos em causa nesta acção, a eles é aplicável, 
ex vi do seu artigo 101º, nº1 no qual se predispõe que «O regime constante do 
presente diploma regime jurídico não prejudica a validade dos contratos em 
vigor relativos aos serviços de pagamento nele regulados, sendo-lhes desde logo 
aplicáveis as disposições do presente regime jurídico que se mostrem mais 
favoráveis aos utilizadores de serviços de pagamentos”.
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/0feb7fef778a3b6780257c46003d2073?OpenDocument
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no sentido de assumir o pagamento dos créditos laborais de que o A. fosse 
detentor sobre a Ré sua entidade patronal. O R. recorrido, ao prestá-la, sabia 
que se estava a comprometer a pagar ao A. todos os créditos provenientes da 
relação laboral que se venceriam mensalmente e nos termos estipulados no 
contrato, pelo que, a declaração em análise não é nula por indeterminabilidade 
do seu objecto, antes consubstancia a vontade de prestar fiança enquanto 
garantia de satisfação do direito de crédito do A.”.
http://www.dgsi.pt/jtrp.nsf/d1d5ce625d24df5380257583004ee7d7/989d88403da66aa680257c61004c84a1?OpenDocument

Acórdão do Tribunal da Relação do Porto de 14.01.2014, Processo n.º
401/11.9TBVCD.P1: Contrato de Arrendamento. Resolução. Falta de 
Pagamento. Rendas. Ilegitimidade do exercício do direito de resolução. Obras 
no locado. Liquidação posterior dos prejuízos.

Sumário:
“É ilegítimo o exercício do direito, por parte do senhorio, de resolução do 
contrato de arrendamento com base na falta de pagamento das rendas, após 
ter sido o mesmo notificado pela arrendatária de que iria deixar de pagar as 
rendas, invocando, para o efeito, o instituto da excepção do incumprimento do 
contrato, com base no incumprimento do mesmo, por parte do senhorio.
Sendo da responsabilidade do senhorio fazer as obras no locado, a fim de o 
inquilino poder usufruiu do gozo do imóvel para os fins contratados, deve aquele 
proceder também a todas as obras que contendam com a reparação do mesmo, 
nomeadamente retirando do local todos os equipamentos que ali foram 
colocados pela arrendatária e voltando a colocá-los no seu local, findas as obras.
A falta de elementos a que alude o artº 661º nº 2 do CPC deverá resultar, não do 
fracasso da prova na acção declarativa sobre o objecto ou quantidade, mas sim 
como consequência de ainda não se conhecerem com exactidão as unidades 
componentes da universalidade ou de ainda não se terem revelado ou estarem 
em evolução algumas ou todas as consequências do facto ilícito no momento da 
propositura da acção declarativa.

Pelo que, é violadora do princípio do caso julgado a decisão que remete para 
liquidação, quando o A., não obstante formular o pedido, não logrou provar as 
consequências do facto danoso ”.
http://www.dgsi.pt/jtrp.nsf/d1d5ce625d24df5380257583004ee7d7/39b2f4ccf991e73180257c69003ff055?OpenDocument
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III.4. Tribunais Administrativos e Fiscais

Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo, de 18.12.2013, Processo n.º
0568/13: Dividendos. Pensões. Não residente. Liberdade de circulação. Livre 
circulação de capitais.

Sumário:
“Atento o primado do direito comunitário, é vedado ao tribunal português 
aplicar normas do direito nacional que afrontem o que naquele se impõe, e no 
caso de existir acórdão do TJUE sobre interpretação de norma comunitária e sua 
compatibilidade com uma norma nacional, essa interpretação pode e deve ser 
aplicada mesmo às relações jurídicas surgidas e constituídas antes de ser 
proferido o acórdão, devendo a decisão interpretativa retroagir à data da 
entrada em vigor da norma nacional, excepto se o acórdão dispuser de forma 
diferente. 
Resulta da jurisprudência comunitária que embora da legislação nacional 
decorra, em abstracto, uma restrição à livre circulação de capitais não 
consentida pelo art. 56º do Tratado da Comunidade Europeia (actual art. 63º
TFUE), importa averiguar se essa restrição, consubstanciada em maior 
tributação de entidade não residente, será neutralizada, em concreto, por via da 
Convenção celebrada entre os Estados para evitar a dupla tributação. 
É, pois, essencial esclarecer se, e em que medida, é que o ADT celebrado entre 
Portugal e a Holanda permite, no caso concreto, neutralizar a tributação, e, por 
conseguinte, fazer respeitar a imposição comunitária da livre de circulação de 
capitais. E não dispondo o STA de base factual para decidir a questão, há que 
ordenar a baixa dos autos ao Tribunal de 1ª instância a fim de que nele seja 
proferida nova decisão após ampliação da matéria de facto pertinente”.
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/276e073390b1069c80257c630035c0e0?OpenDocument

Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo, de 18.12.2013, Processo n.º
01731/13: Prestação de garantia. Sociedade comercial. Hipoteca.

Sumário:
“O artigo 6.º, n.º 3, do Código das Sociedades Comerciais exclui, em princípio, a 
possibilidade de as sociedades comerciais prestarem garantias reais ou pessoais 
a dívidas de outras entidades, por serem contrárias ao seu fim. No entanto, o 
próprio dispositivo ressalva a existência de justificado interesse próprio da 
sociedade garante ou existência de uma relação de domínio ou de grupo entre a 
fiadora e a afiançada.
O juízo sobre a idoneidade da garantia há-de resultar da avaliação que for 
efectuada em concreto sobre a susceptibilidade desta assegurar o pagamento 
da quantia exequenda e do acrescido, aferindo a Administração Tributária 
designadamente, da suficiência e solidez da garantia oferecida e da capacidade 
e idoneidade do garante e já não do juízo que for efectuado relativamente à
forma jurídica através da qual a sociedade garante assumiu a sua obrigação 
perante o devedor/executado.
O nº 2 do art. 199º do CPPT, ao fazer depender a hipoteca da concordância da 
Administração tributária, significa maior liberdade de apreciação do pedido, que 
implica deveres acrescidos de fundamentação, devendo a recusa alicerçar-se em 
razões objectivas, que hão-de assentar fundamentalmente na insuficiência dos 
bens objecto da garantia, bem como o respeito pelo princípio da 
proporcionalidade.
Não existem dois momentos compartimentados e estanques. Um, para a 
Administração Fiscal admitir a garantia oferecida apenas porque a mesma se 
integra na tipificação das garantias elencadas como possíveis, a que se refere o 
nº 1 do artº 199º do CPPT, e que seria no dizer da recorrente, uma apreciação 
em abstracto. E outro momento para aferir da idoneidade e demais requisitos da 
garantia oferecida e que seria no dizer da mesma recorrente uma apreciação em 
concreto”.
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/4ddfb7b1b17f301880257c62004e170b?OpenDocument
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Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo, de 22.01.2014, Processo n.º
01490/13: Juros compensatórios. Culpa.

Sumário:
“Nos termos do disposto no art. 35° da LGT e no actual art. 96º (correspondente 
ao anterior art. 89º) do CIVA, são requisitos essenciais para a liquidação de juros 
compensatórios a existência de uma dívida de IVA, de um atraso na efectivação 
de uma liquidação desse imposto e da imputabilidade do atraso à actuação 
culposa do contribuinte.
A responsabilidade por juros compensatórios depende, portanto, de nexo causal 
adequado entre o atraso na liquidação e a actuação do contribuinte, bem como 
da possibilidade de formular um juízo de censura à sua actuação (a título de 
dolo ou negligência)”.
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/965445e3e68b45dc80257c70003f5010?OpenDocument

Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo, de 22.01.2014, Processo n.º
01642/13: Graduação de créditos. IRC. Inscrição. Cobrança. Privilégio imobiliário 
geral.

Sumário:
“Os créditos que gozam do privilégio imobiliário geral previsto no art. 116.º do 
CIRC, são os de IRC relativo aos três anos anteriores ao da penhora ou acto 
equivalente, relevando para tal efeito os anos a que respeitam os rendimentos 
que justificaram a liquidação do imposto e não o momento em que foram postos 
a cobrança. 
Havendo que graduar um crédito com privilégio e outro apenas garantido pela 
penhora, aquele prefere a este”. 
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/36955382b05f661180257c6e005bf758?OpenDocument

Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo, de 22.01.2014, Processo n.º
01108/13: Oposição à execução fiscal. Falta de notificação. Liquidação.

Sumário:
“O regime previsto no artº. 37.º, n.ºs 1 e 2, e 39.º, n.º 11), do CPPT é o de que, 
fora dos casos previstos nesta última disposição, em que a notificação se 
considera nula, o acto de comunicação ao destinatário de um acto em matéria 
tributária que não o informa de todos os elementos do acto notificado só é
irrelevante para efeitos de determinação dos prazos de reacção contra o acto 
notificado, por via administrativa ou judicial, e mesmo esta única consequência 
apenas ocorre se for utilizada a faculdade prevista no n.º 1 daquele art. 37.º.
Assim, a notificação do acto de liquidação que não contém a fundamentação de 
facto e de direito, mas contém a indicação do prazo de pagamento voluntário, 
torna aquele acto eficaz e exigível a dívida nele apurada.
No entanto, invocando o oponente a nulidade do acto de notificação da 
liquidação resultante da falta de indicação do autor do atco e da sua data, 
conduzindo esta nulidade à eliminação jurídica da totalidade dos efeitos do acto 
que dela enferma (artº. 134.º, n.º 1, do CPA), dela deriva a inexigibilidade da 
dívida exequenda, a qual pode ser invocada na oposição à execução fiscal”.
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/04d507f03031e44380257c6e005bd46a?OpenDocument

Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo, de 22.01.2014, Processo n.º
0138/11: IVA. Taxa de exibição de publicidade.

Sumário:
“A taxa de exibição prevista no art. 28.º, n.º 1, da Lei 42/2004, de 18 de Agosto, 
está directamente ligada à prestação de serviços de exibição de publicidade 
comercial e insere-se no conceito de «impostos, direitos aduaneiros, taxas e 
demais encargos», na acepção do art. 11.º, A, n.º 2, alínea a), da Sexta 
Directiva, do art. 78.º, primeiro parágrafo, alínea a), da Directiva 2006/112 e do 
art. 16.º, n.º 5, alínea a), do CIVA, pelo que deve ser incluída no valor tributável 
em sede de IVA devido pelos serviços de exibição de publicidade comercial”.
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/ae6603cf5b8a0bb380257c6e00519398?OpenDocument
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Acórdão do Tribunal Central Administrativo Sul, de 16.01.2014, Processo n.º
7076/13: LGT. CPPT. Reclamação. Questão nova. Garantia. Isenção. Ónus de 
prova. Factos notórios.

Sumário:
“Não pode ser conhecida em sede de recurso jurisdicional questão que não 
tenha sido colocada previamente ao tribunal recorrido e sobre a qual este não 
pôde pronunciar-se, excepto se tal questão for de conhecimento oficioso. 
A isenção da prestação de garantia, nos termos do artigo 52.º, n.º 4, da LGT, 
pressupõe que o executado demonstre que essa prestação lhe possa causar 
prejuízo irreparável ou de que é manifesta falta de meios económicos para tal 
fim e que a insuficiência ou inexistência de bens não é da sua responsabilidade. 
É ao executado que compete alegar e provar tais pressupostos, nos termos do 
art.º 170.º, n.º 3, do CPPT, e de harmonia com as regras de distribuição do ónus 
de prova, previstas nos artigos 342.º, n.º 1, do Código Civil e 74.º, n.º 1 da LGT. 
O segmento final do n.º 4 do art.º 52.º da LGT não estabelece uma excepção ao 
direito do executado em pedir a isenção da prestação da garantia, que justifique 
a aplicação do disposto no art.º 342.º, n.º 2, do CC, impondo à AT que 
demonstre a responsabilidade do executado na inexistência ou insuficiência 
patrimonial, nem constitui uma cláusula geral negativa, uma vez que abrange 
uma verdadeira previsão (a responsabilidade do executado) e uma consequência 
jurídica concreta (a impossibilidade de, nesse caso, ser concedida a isenção da 
prestação da garantia). 
O pressuposto contido em tal segmento faz parte integrante do direito do 
executado à isenção de prestação de garantia.
O princípios da substanciação e do dispositivo impõem que os tribunais baseiem 
as suas decisões nos factos essenciais alegados pelas partes e que a marcha do 
processos seja impulsionada por estas, exceptuando a consideração de factos 
instrumentais e de factos notórios e ou a realização de diligências inquisitórias 
legalmente impostas ou permitidas. 
A reclamação prevista no art.º 276.º do CPPT visa a obtenção de uma pronúncia 
judicial anulatória, razão pela qual o tribunal apenas pode sindicar a legalidade

do acto tal como ele foi praticado, estando impedido de se substituir às partes 
na alegação e prova dos factos essenciais que constituem a causa de pedir ou na 
superação ou demonstração das ilegalidades do acto.
No processo de reclamação do ato que indeferiu o pedido de prestação de 
garantia, o tribunal não está vinculado a ordenar a execução das diligências que 
não foram realizadas na fase procedimental pela AT, nem ele próprio está
obrigado a desenvolvê-las, mormente se na petição inicial nada é requerido a 
esse propósito. 
Os factos notórios são factos do conhecimento geral, isto é, do que é do 
generalizado conhecimento do público. 
Por isso não são factos notórios aqueles que apenas são do conhecimento 
restrito de um grupo ou círculo de pessoas. 
Os factos de que a AT tem conhecimento por estarem contidos em documentos 
arquivados ou serem do conhecimento dos respectivos funcionários não podem, 
pois, qualificar-se como factos notórios”.
http://www.dgsi.pt/jtca.nsf/170589492546a7fb802575c3004c6d7d/fd6678ca8a17e1f180257c6900367fcb?OpenDocument

Acórdão do Tribunal Central Administrativo Sul, de 16.01.2014, Processo n.º
07137/13: Mecanismos de dedução do I.V.A. Obrigação geral dos sujeitos 
passivos disporem de contabilidade organizada. Dedução e reembolso de I.V.A. 
Noção. Regime especial de reembolso de I.V.A. previsto no DL 408/87, de 
31/12. Artº.5, nº.1, do DL 408/87, de 31/12. Documentos de que depende o 
pedido de reembolso.

Sumário:
“O exercício do direito à dedução do I.V.A. consubstancia uma das principais 
características deste tributo, tudo em conformidade com o regime consagrado 
na Sexta Directiva de 1977 (Directiva 77/388/CEE, do Conselho, de 17/5/1977), 
mais exactamente no seu artº.17, preceito que consagra as regras de exercício 
do direito à dedução do imposto, contemplando diversos requisitos objectivos e 
subjectivos do exercício do mesmo direito à dedução.
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Os mecanismos de dedução do I.V.A. estão consagrados nos artºs.19 a 25, do 
C.I.V.A. Baseando-se o imposto em análise num sistema de pagamentos 
fraccionados e destinados a tributar o consumo final, a dedução do imposto 
pago nas operações intermédias do circuito económico é indispensável ao 
funcionamento do mesmo sistema. 
Nos termos do C.I.V.A., a obrigação geral dos sujeitos passivos disporem de 
contabilidade adequada ao apuramento e fiscalização do imposto deriva do 
estabelecido no artº.28, nº.1, al.g), do mesmo diploma. Assim se explica que os 
sujeitos que face à lei comercial e fiscal estão obrigados a dispor de 
contabilidade organizada, devam observar, igualmente, certas obrigações 
contabilísticas em ordem a obter segurança e clareza no registo das operações 
decorrentes da aplicação do Código do I.V.A. e necessárias ao cálculo do 
imposto, bem como para permitir o seu controlo. 
Tanto a dedução de I.V.A., como o seu reembolso, estão sujeitos a determinados 
condicionalismos previstos no C.I.V.A. que se podem considerar similares. O 
reembolso consiste na devolução ao sujeito passivo do imposto por ele 
suportado em excesso durante determinado período temporal. Por sua vez, o 
mecanismo de dedução de I.V.A. consiste na faculdade que o sujeito passivo tem 
de poder deduzir ao imposto incidente sobre as operações tributáveis que 
efectuou o tributo que lhe foi facturado nas suas aquisições de bens ou serviços 
por outros sujeitos passivos de I.V.A. 
O regime especial de reembolso de I.V.A. previsto no dec.lei 408/87, de 31/12, é
aplicável aos sujeitos passivos não residentes em Portugal quando se verifiquem, 
em simultâneo, os seguintes requisitos relativos aos beneficiários:
A - Não possuírem no território nacional a sede da sua actividade, um 
estabelecimento estável, domicílio ou residência habitual;
B - Não terem praticado operações no território nacional sujeitas a I.V.A., com 

excepção das prestações de serviços de transporte, ou das acessórias destas, das 
prestações de serviços consagradas no artº.6, nº.6, do C.I.V.A., ou das operações 
cujo imposto seja entregue pelos adquirentes, nos termos do artº.29, nº.3, do 
mesmo diploma. 

O citado dec.lei 408/87, de 31/12, veio estender aos operadores estrangeiros o 
direito ao reembolso do I.V.A. conferido aos sujeitos passivos nacionais, sendo 
suportado na aquisição de bens e serviços a estes últimos efectuada, com a 
finalidade de acabar com a solução discriminatória que impedia o direito ao 
reembolso por parte dos operadores estrangeiros. Tal regime legal decorreu da 
necessidade de transposição da 8ª. Directiva do Conselho (79/1072/CEE, de 
6/12), sendo que a partir de 1989, Portugal seria obrigado a proceder ao 
reembolso do imposto aos sujeitos passivos do I.V.A. comunitários, tal como aos 
estabelecidos fora da CEE, por força da 13.a Directiva I.V.A. (86/560/CEE), tudo 
como se pode ler do preâmbulo do mesmo diploma legal, assim se introduzindo 
o princípio da reciprocidade de tratamento (cfr.preâmbulo do dec.lei 408/87, de 
31/12). 
O artº.5, nº.1, do dec.lei 408/87, de 31/12, faz depender o reembolso da 
apresentação dos seguintes documentos: 
a)Originais dos documentos de importação e das facturas ou documentos 

equivalentes, passados nos termos dos artºs.35 ou 38, do C.I.V.A., 
comprovativos de que o I.V.A. foi suportado;
b)Certificado, emitido pelo Estado membro onde se encontra estabelecido, 

comprovativo da sua sujeição a imposto sobre o valor acrescentado, o qual será
válido pelo período de um ano a contar da data de emissão”.
http://www.dgsi.pt/jtca.nsf/170589492546a7fb802575c3004c6d7d/330af1bfdd62182880257c69003862ac?OpenDocument
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IV. BREVES
IV.1. Doutrina
IV.1.1 Monografias e Publicações Periódicas

A. Barreto Menezes Cordeiro, Da Simulação no Direito Civil, Almedina, 2014.

António Pereira de Almeida, Direito Angolano das Sociedades Comerciais,
Coimbra Editora, 2014.

António Soares da Rocha, Oposição vs Impugnação Judicial, Almedina, 2014. 

Carlos Paiva, Mário Januário, Os Benefícios Fiscais nos Impostos sobre o 
Património, Almedina, 2014.

Clotilde Celorico Palma, O Imposto de Consumo em Angola, Almedina, 2014.

Dulce Lopes, Afonso Patrão, Lei da Mediação Comentada, Almedina, 2014.

Fernando Neto Ferreirinha, Processo de Inventário, Almedina, 2014.

Hélder Jorge da Costa Branco, O Abuso de Direito da minoria societária, 
Almedina, 2014.

Hélder M. Mourato, O contrato de swap de taxa de juro, Almedina, 2014.

Helena Catarina Silva Morais, Acordos Parassociais, Almedina, 2014.

Nuno Cerdeira Ribeiro, O Controlo Jurisdicional dos Actos da Administração 
Tributária, Almedina, 2014.

Tânia Carvalhais Pereira, Temas de Direito Aduaneiro, Almedina, 2014. 

IV.1.2. Orientações Genéricas & Cia.

Circular n.º 1/2014, de 16.01.2014 
Assunto: Tabelas de Retenção na Fonte – Continente – 2014. 
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/1C229887-C426-4D9D-8287-CD66E68EE083/0/Circular_1_2014.pdf

Circular n.º 2/2014, de 29.01.2014
Assunto: Tabelas de Retenção - 2014 - Região Autónoma da Madeira.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/D8594C62-6013-40C2-BE97-C264BAFFA71F/0/Circular_2_2014.pdf

Ofício-circulado 30157/2014 – IVA, de 29.01.2014
Assunto: Alteração das taxas aplicáveis às operações que se considerem 
efectuadas na Região Autónoma dos Açores.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/8E99796F-5FA5-4291-8E96-54B86BCC4926/0/Oficio_circulado_30157.pdf

Ofício-circulado 30158/2014 – IVA, de 29.01.2014
Assunto: Orçamento do Estado para 2014. Alterações ao Código do IVA e 
legislação complementar.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/91C40CBE-2909-473C-B6E0-320BAA2CB893/0/Oficio_circulado_30158.pdf
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IV.2. Miscelânea
IV.2.1. Economia, Finanças e Fiscalidade

Sorteio e-factura: a AT vai atribuir prémios em sorteio aos consumidores que 
exigirem emissão de facturas. 
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/apoio_contribuinte/sorteio_e-fatura.htm

Modelo 30: Já se encontra disponível a estrutura de ficheiro dos impressos 
vigentes para 2014. 
https://www.portaldasfinancas.gov.pt/de/ajuda/DGCI/FAQSI.htm#OAMOD30

Foi publicado no JOUE (L 8/13 de 11.01.2014) o Regulamento de Execução 
(UE) n.º 17/2014 da Comissão, de 10 de Janeiro de 2014, que estabelece o
formulário normalizado para a apresentação da notificação da medida 
especial no âmbito do mecanismo de reacção rápida contra a fraude ao IVA.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:008:0013:0015:PT:PDF

Proposta de Lei 193/XII de 10.01.2014: procede à primeira alteração à Lei n.º
83-C/2013, de 31 de Dezembro (Orçamento do Estado para 2014). 
http:// www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=38149

Foram publicadas as taxas de IVA aplicáveis nos Estados-Membros da UE. 
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/vat/how_vat_works/rates/vat_rates_en.pdf

A Comissão Europeia lançou um projecto de Cross-Border Ruling (CBR) em 
matéria de IVA.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/FC5DDE51-55FE-4F98-8196-760A101C8191/0/Divulgacao_projeto_CBR.pdf

Declaração Mensal de Remunerações e Modelo 10 – Instruções.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/apoio_contribuinte/DMR_e_Modelo_10.htm

IMI – Já está disponível a participação de rendas de 2013.
https:// www.portaldasfinancas.gov.pt/pt/ongoingLogin.action?action=/pt/external/ppa/entregarPPAForm.action

Foi publicada no JOUE (L 26/4 de 29.01.2014) o Regulamento de Execução 
(UE) nº 76/2014 da Comissão, de 28 de Janeiro de 2014, que altera o 
Regulamento (CE) nº 684/2009 no que diz respeito aos dados a apresentar no 
âmbito dos processos informatizados aplicáveis para a circulação de produtos 
sujeitos a impostos especiais de consumo em regime de suspensão do 
imposto.
http:// eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:026:0004:0035:PT:PDF

Governo cria comissão para rever a fiscalidade ambiental e energética.
http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministerio-do-ambiente-ordenamento-do-territorio-e-energia/mantenha-se-atualizado/20140127-maote-reforma-fiscalidade-verde.aspx

A Comissão Europeia apresenta queixa contra Portugal ao TJUE por alegada 
discriminação dos contribuintes que deixam de ser residentes ou transferem 
os seus activos para fora do território nacional.
http:// europa.eu/rapid/press-release_IP-14-50_en.htm
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IV.2.2. Propriedade Industrial

Foi publicado no passado dia 30 de Janeiro a nova versão do Manual de 
Aplicação do Código da Propriedade Industrial, que constitui mais um 
instrumento informativo que o INPI coloca ao dispor de todos os utilizadores 
do Sistema de Propriedade Industrial.
Este Manual de Aplicação do CPI não reveste um carácter normativo nem 
substitui as disposições legais previstas naquele Código, pretendendo tão-
somente servir como um guia de orientação para os serviços internos do INPI 
e contribuir para a uniformização dos critérios e dos procedimentos seguidos 
na apreciação dos aptos relativos aos direitos de propriedade industrial, com 
ganhos que serão indiscutíveis para a previsibilidade, consistência e coerência 
das decisões que diariamente são proferidas por este Instituto.
http://www.marcasepatentes.pt/files/collections/pt_PT/43/471/Manual%20de%20Aplica%C3%A7%C3%A3o%20do%20CPI.pdf

Apesar da manutenção do contexto económico-financeiro adverso, 2013 foi 
o melhor ano de sempre relativamente aos pedidos de protecção de 
Invenções em Portugal. Tendo em consideração os pedidos apresentados pela 
via Nacional (867) e as validações da Patente Europeia em Portugal (3.773), o 
Instituto Nacional da Propriedade Industrial recebeu 4.640 pedidos. 
Finalmente, o número de Pedidos Provisórios de Patente, passou de 458 em 
2012 para 510 em 2013. 
Por sua vez, as Marcas, os Logótipos e os Outros Sinais Distintivos do Comércio 
registaram um aumento de 2% em relação a 2012 na via Nacional, totalizando 
17.805 pedidos. 
http://www.marcasepatentes.pt/index.php?action=view&id=903&module=newsmodule

O Instituto de Harmonização do Mercado Interno publicou um novo 
conjunto de linhas gerais, a partir das quais se regerão todos os 
procedimentos de registos de marcas.
https://oami.europa.eu/ohimportal/en/manual-of-trade-mark-practice
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