
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

NEWSLETTER FISCAL 
Nº 105 
Novembro 2019 

 
 

IRC 
 

• Convenção para eliminar a dupla tributação entre Angola e Portugal: 
Aviso n.º 93/2019 de 1 de outubro de 2019 

 
Vem o presente aviso tornar público que a Convenção de Dupla Tributação (CDT) celebrada em 
Portugal e Angola entrou em vigor a 22 de agosto de 2019. 
 
https://dre.pt/application/conteudo/125028207 

 
• Declaração Modelo 25 – Donativos recebidos (EBF) – Instruções de 

preenchimento: Portaria n.º 368/2019 de 11 de outubro de 2019 

 
Vem a presente portaria aprovar as instruções de preenchimento da declaração Modelo 25 – 
donativos recebidos, destinada ao cumprimento do artigo 66.º do Estatuto dos Benefícios Fiscais. 
 
https://dre.pt/application/conteudo/125234994 
 
 
IRS 
 

• Declaração Modelo 39 – Rendimentos e Retenções a Taxas Liberatórias 
– Instruções de preenchimento: Portaria n.º 351/2019 de 7 de outubro 
de 2019 

 
Vem a presente portaria aprovar as novas instruções de preenchimento da declaração modelo 39 
destinada ao cumprimento da obrigação declarativa a que se refere a alínea b) do n.º 12 do artigo 
119.º do CIRS, aprovada pela Portaria n.º 319/2018, de 12 de dezembro. 
 
https://dre.pt/application/conteudo/125074533 
 

• Declaração Modelo 37 – Juros de Habitação Permanente, Prémios de 
Seguros, Comparticipações em Despesas de Saúde, Planos de 
Poupança Reforma (PPR) e Fundos de Pensões e Regimes 
Complementares: Portaria n.º 352/2019 de 7 de outubro de 2019 

 
Vem a presente portaria aprovar as instruções de preenchimento da declaração modelo 37 
destinada ao cumprimento da obrigação prevista no artigo 127.º do CIRS. 
 
https://dre.pt/application/conteudo/125074534 
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• Declaração Modelo 10 – Rendimentos e retenções – Residentes – 
Instruções de preenchimento: Portaria n.º 365/2019 de 10 de outubro 
de 2019 

 
Vem a presente portaria aprovar a declaração Modelo 10 de rendimentos e retenções de residentes, 
bem como as respetivas instruções de preenchimento. Esta declaração é destinada ao cumprimento 
da obrigação declarativa a que se referem a subalínea ii) da alínea c) e a alínea d) do n.º 1 do artigo 
119.º do CIRS e o artigo 128.º do CIRC. 
 
https://dre.pt/application/conteudo/125179225 
 

• Declaração Modelo 3 – Novos impressos e instruções de 
preenchimento: Portaria n.º 370/2019 de 14 de outubro de 2019 

 
Vem a presente portaria aprovar os novos modelos de impressos para cumprimento da obrigação 
declarativa prevista no n.º 1 do artigo 57.º do Código do IRS e respetivas instruções de 
preenchimento a vigorar a partir de 1 de janeiro de 2020. 
 
https://dre.pt/application/conteudo/125235025 
 

IS 

 

• Declaração Mensal Imposto do Selo – Instruções de preenchimento: 
Portaria n.º 339/2019 de 1 de outubro de 2019 

 
Vem a presente portaria aprovar o modelo oficial da declaração mensal de imposto do selo e 
respetivas instruções de preenchimento, a que se refere o n.º 2 do artigo 52.º-A do CIS, que constam 
do Anexo I, da qual faz parte integrante. 
 
https://dre.pt/application/conteudo/125028208 
 
 

OUTROS ASSUNTOS 
 

• Taxas de câmbio para a determinação do valor aduaneiro: Ofício-
circulado n.º 15732/2019, de 25 de outubro de 2019 
 

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 30 de novembro de 2019. 
 
http://infoaduaneiro.portaldasfinancas.gov.pt/pt/legislacao_aduaneira/oficios_circulados_doclib/Doc
uments/Oficio_Circulado_15732_2019.pdf 
 
 

• Coeficientes de desvalorização da moeda: Portaria n.º 362/2019 de 9 de 
outubro de 2019 
 

Vem a presente portaria atualizar os coeficientes de desvalorização da moeda, para efeitos de 
correção monetária, a aplicar aos bens e direitos alienados durante o ano de 2019. 
 
https://dre.pt/application/conteudo/125085456 
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