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IRS
•

Ofício Circulado n.º 20187 de 5 de abril – Declaração modelo 3 de
IRS - Ano 2015 - Em vigor a partir de janeiro de 2016

Vem o presente Ofício-Circulado identificar e esclarecer as principais alterações introduzidas na
declaração modelo 3 de IRS, em vigor a partir de janeiro de 2016 e em cada um dos novos
modelos de impressos dos seus anexos e atualizar as respetivas instruções de preenchimento.
As presentes instruções são justificadas pelo facto de a Lei n. 0 82-E/2014, de 31 de dezembro,
em vigor a partir de 1 de janeiro de 2015, ter procedido à reforma de tributação das pessoas
singulares introduzindo alterações ao Código do IRS, de que resultou a necessidade de reformular
toda a declaração Modelo 3 e seus anexos, em conformidade com as alterações legislativas
decorrentes da referida lei, bem como a atualização das respetivas instruções de preenchimento.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/74FDEA62-4932-4282-81D5C7488D4B2BE0/0/Oficio_Circulado_20187_2016.pdf

IRC
•

Ofício Circulado n.º 20189 de 18 de abril – Taxas de derrama
lançadas para cobrança em 2016 – Período de 2015

Vem o presente Ofício-Circulado republicar, em anexo, a tabela das taxas de derrama a aplicar ao
período fiscal de 2015, que substitui a anteriormente publicada no ofício circulado nº 20186/2016
de 2016.02.26.
A republicação fica a dever-se à alteração das taxas nos municípios de Albergaria a Velha, Beja e
Paredes.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/8436F672-2BAC-4547-B0AC-EA64CD471F01/0/Of_Circ_20189_2016.pdf

SS
•

Portaria n.º 93/2016, de 18 de abril – Anexo SS e as respetivas
Instruções de Preenchimento

Vem a presente Portaria aprovar o novo Modelo RC 3048-DGSS designado Anexo SS e as
respetivas instruções de preenchimento, que se destinam à declaração dos rendimentos dos
trabalhadores independentes, conforme previsto no Código Contributivo e respetiva legislação
regulamentar.
O novo modelo e as respetivas instruções de preenchimento, destinam-se à declaração dos
rendimentos respeitantes aos anos de 2015 e seguintes, o qual deve ser entregue conjuntamente

NEWSLETTER FISCAL
Nº 64 – MAIO 2016

com a declaração de rendimentos Modelo 3 do IRS, no prazo legal estabelecido para a entrega
desta declaração e por transmissão eletrónica de dados, através do Portal das Finanças.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/CD4DF4B8-A178-433D-AE91-62240EA784F2/0/Portaria_93_2016.pdf

OUTROS ASSUNTOS
•

Ofício Circulado n.º 35059 de 5 de abril – ISV – Incentivo fiscal ao
abate de veículos em fim de vida

Vem o presente Ofício-Circulado esclarecer que, relativamente aos pedidos de concessão de
incentivo fiscal apresentados até à entrada em vigor da Lei n.º 7-A/2016, de 30 de março-OE e
cujos interessados estejam na posse de certificados de destruição válidos e emitidos até 31 de
dezembro de 2015, é aplicável o montante de incentivo fiscal que se traduz na redução de ISV até
€ 3.250,00, previsto na alínea b) do n.º 1 do artigo 25.º da Lei n.º 82-D/2014, de 31 de dezembro,
na sua redação inicial.
Com a entrada em vigor da Lei n.º 7-A/2016, de 30 de março-OE e por força da alteração
introduzida à Lei da Fiscalidade Verde, o novo montante de incentivo que se traduz na redução de
ISV até € 1.125,00, deverá ter aplicabilidade de imediato aos pedidos apresentados nas
alfândegas a partir da entrada em vigor do OE 2016 e até 31 de dezembro de 2016, enquanto que,
para os pedidos apresentados no ano de 2017 é aplicável a redução de ISV até € 562,50.
http://www.dgaiec.min-financas.pt/NR/rdonlyres/E2116B0F-01C6-4B5A-A29C-B1E1C9C652CD/0/35059_2016.pdf
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