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Convenção de Dupla Tributação com Hong Kong
Comunicado do Ministro das Finanças, de 2011-02-10:
O Estado Português concluiu negociações com as autoridades de Hong Kong com vista à celebração de uma
convenção para evitar a dupla tributação em matéria de impostos sobre o rendimento.
A celebração desta convenção, assente no Modelo da OCDE, permitirá também à Administração Fiscal
Portuguesa proceder à troca de informações com as autoridades de Hong Kong, reforçando decisivamente o
combate à evasão e fraude fiscais.
http://www.min-financas.pt/comunicados/2011/110210.pdf

IVA – Ginásios
Ofício - Circulado nº 30124, da DSIVA, de 2011-02-14:
Presta esclarecimentos sobre o âmbito da aplicação da taxa reduzida da Verba 2.15 da Lista I anexa ao CIVA. O
presente entendimento produz efeitos a partir de 1 de Março de 2011, permitindo aos sujeitos passivos que
procedam aos ajustamentos necessários.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/19902E51-0EAE-4AC3-AE72-76AD75967925/0/IVA-of%20circ%2030124.pdf

IRC – Taxas da derrama – Ano de 2011
Ofício - Circulado nº 20149, da DSIRC, de 2011-02-09:
Publicada lista de Municípios com indicação dos códigos do Distrito/Concelho das taxas de derrama lançadas
para cobrança em 2011, necessárias ao preenchimento da declaração periódica de rendimentos modelo22.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/C6727E0A-684A-4325-9E62-4A9795F11DF2/0/ofício_circulado_20149_derramas.pdf

IRS – Tabelas de retenção mensal em 2011 - Açores
Despacho n.º 3074-A/2011. D.R. n.º 31, Suplemento, Série II de 2011-02-14:
Aprova as tabelas de retenção a aplicar aos titulares de rendimentos residentes na Região Autónoma dos Açores
e correspondentes procedimentos para a sua aplicação.
http://dre.pt/pdf2sdip/2011/02/031000001/0000200006.pdf

Informações Vinculativas
IRS - Artº 10º
Procede ao enquadramento das mais-valias imobiliárias resultantes da permuta por bens futuros.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/EDAC661A-A3CF-47AB-B913-9FD40CD3432C/0/IRS_8160%2010%20%20permuta%20por%20bens%20futuros.pdf
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Número de Identificação Fiscal – Atribuição
Comunicado do Ministro das Finanças de 2011-02-11:
Esclarece dúvidas sobre a obrigatoriedade de incluir o Número de Identificação Fiscal (NIF) dos dependentes na
declaração de rendimentos de IRS.
O NIF será atribuído de imediato, mediante a apresentação do comprovativo de identificação civil do cidadão
(assento do nascimento, no caso dos menores que ainda não tenham outro documento de identificação); após a
atribuição do NIF será entregue ao interessado o respectivo documento provisório comprovativo da inscrição,
esclarecendo-se no mesmo que não se emite o Cartão do Contribuinte, e que o Cartão do Cidadão deverá ser
solicitado posteriormente nos serviços competentes.
http://www.min-financas.pt/comunicados/2011/110211_2.pdf
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