
 

 

 

 IRC 
 

• Alteração de procedimentos em sede IRC, IRS e Imposto do Selo bem como 
atualização de códigos de retenções: Ofício Circulado n.º 90 028, de 12 de fevereiro 
de 2020 

 
Vem o presente ofício circulado alterar o procedimento e atualizar os códigos de retenções a utilizar 
a partir de 01-01-2020. 

 
http://legislacao/instrucoes_administrativas/Documents/Oficio_Circulado_90028_2020.pdf 

 

• Taxas de derrama municipal aplicadas sobre o lucro tributável no período fiscal de 
2019: Ofício Circulado n.º 20218, de 19 de fevereiro de 2020 

 
Vem o presente ofício circulado aprovar as taxas de derrama lançadas sobre o lucro tributável do 
IRC do período de 2019, bem como o âmbito das respetivas isenções necessárias ao preenchimento 
da Declaração de Rendimentos Modelo 22. 

 
http:/legislacao/instrucoes_administrativas/Documents/Oficio_circulado_20218_2020.pdf 

 

 
 

IVA 
• Prova da expedição ou transporte nas transmissões intracomunitárias de bens e 

Regime de vendas à consignação em transferências intracomunitárias de bens 
referente aos artigos 45.º-A e 54.º-A do Regulamento de Execução (UE) n.º 282/2011 
do Conselho: Ofício Circulado n.º 30218, de 3 de fevereiro de 2020 

 

Vem o presente ofício circulado regular, por um lado, os meios de prova da expedição ou transporte 
de bens para efeitos da aplicação da isenção prevista no artigo 14.º do Regime do IVA nas 
Transações Intracomunitárias (RITI) e, por outro, a informação que deve constar do registo que 
devem manter os sujeitos passivos no âmbito do regime das vendas à consignação previsto no artigo 
17.º-A1 da Diretiva 2006/112/CE do Conselho de 28 de novembro de 2006 (Diretiva IVA). 

 
http://legislacao/instrucoes_administrativas/Documents/Oficio_Circulado_30218_2020.pdf 
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IRS 
 
 

• Redução da taxa especial aplicável aos rendimentos prediais em função da duração 
dos contratos de arrendamento: Ofício Circulado n.º: 20217, de 5 de fevereiro de 2020 

 
Vem o presente diploma introduzir alterações ao artigo 72.º do Código do IRS, no sentido de 
estabelecer uma redução da taxa especial de tributação dos rendimentos prediais, diferenciada em 
função da duração dos contratos de arrendamento, ou das suas renovações. 

 
https://at.madeira.gov.pt/ficheiros/Oficio_circulado_20217_2020.pdf 
 

 
 
 

 OUTROS ASSUNTOS 
 

• Taxas de câmbio para a determinação do valor aduaneiro: Ofício-circulado n.º 
15748/2020, de 27 de janeiro de 2020 

 
Vem o presente ofício circulado divulgar as taxas de câmbio médias para a determinação do valor 
aduaneiro e as taxas de câmbio médias a utilizar na conversão de moedas estrangeiras 
"Complementares", a utilizar de 1 a 29 de fevereiro de 2020. 

 
http:/legislacao_aduaneira/oficios_circulados_doclib/Documents/Oficio_circulado_15748_2020.pdf 

 

• Medida de Apoio ao Regresso de Emigrantes a Portugal, no âmbito do Programa 
Regressar: Portaria n.º 36-A/2020, de 3 de fevereiro de 2020 

 
Vem o presente diploma proceder à segunda alteração à Portaria n.º 214/2019, de 5 de julho, que 
regulamenta a medida de Apoio ao Regresso de Emigrantes a Portugal, no âmbito do Programa 
Regressar. 

 
https://dre.pt/application/conteudo/128832423 
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• Regulamentação das formalidades e dos procedimentos aplicáveis ao 
reconhecimento e controlo das isenções e das taxas reduzidas do imposto sobre os 
produtos petrolíferos e energéticos (ISP): Portaria n.º 50/2020, de 27 de fevereiro de 
2020 

 
Vem a presente portaria regulamentar as formalidades e os procedimentos aplicáveis ao 
reconhecimento e controlo das isenções e das taxas reduzidas do imposto sobre os produtos 
petrolíferos e energéticos (ISP). 

 
https://dre.pt/application/file/a/129643569 
 

• Aprovação do Orçamento da Região Autónoma da Madeira para 2020: Decreto 
Legislativo Regional n.º 1-A/2020/M, de 31 de janeiro de 2020 

 
Vem o presente decreto legislativo regional aprovar o Orçamento da Região Autónoma da Madeira 
para 2020. 

 
https://dre.pt/application/file/a/128773177 
 

• Execução do Orçamento da Região Autónoma dos Açores para 2020: Decreto 
Regulamentar Regional n.º 5/2020/A, de 14 de fevereiro de 2020 

 
Vem o presente decreto regulamentar regional executar o Orçamento da Região Autónoma dos 
Açores para 2020. 

 
https://dre.pt/application/file/a/129174143 
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