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DECRETOS-LEI 

Imposto do Selo, IVA, IRS, IRC, 
IUC e IMI  
Foi publicado o Decreto-Lei no. 41/2016 de 01 de 
agosto de 2016 que introduz alterações no Código do 
IRS, Código do IRC, Código do IVA, e Regime do IVA 
nas Transações Intracomunitárias, assim como o 
Decreto-Lei no. 185/86, no Código do Imposto do Selo, 
Código do IMI e Código do IUC.  
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O governo fez publicar o Decreto-lei 41/2016, de 1 de agosto, que surge na 
sequência de diversas autorizações legislativas aprovada em sede do Orçamento 
do Estado para 2016. 

Este diploma altera os códigos dos principais impostos, de onde se destaca o 
Código do IRS, Código do IRC, o Código do IVA, o Código do IMI, o Código do 
IUC e o Código do Imposto do Selo. 

IMPOSTO DO SELO  
Relativamente ao valor tributável de participações sociais, títulos de créditos e valores 
monetários é acrescida à taxa de juro, para efeitos de cálculo do fator de capitalização, 
um spread de 4%. 

IVA 
A declaração de início de atividade passa a ter de ser obrigatoriamente entregue antes 
de iniciado o exercício da atividade, caso contrário a sua entrega estará sujeita à 
aplicação da respetiva coima. Esta alteração tem efeitos imediatos. 

O procedimento para a compensação forfetária é simplificado, consagrando-se a 
anualidade do regime, em substituição da atual entrega semestral do pedido de 
compensação forfetária. Estabelece-se também que passa a não 
haver lugar a qualquer compensação quando o respetivo montante 
for inferior a 10 euros. Esta alteração também tem efeitos imediatos. 

IRS 
Os sujeitos passivos de IRS que se tornem residentes em território 
nacional e que pretendam solicitar a sua inscrição como Residente 
não habitual, passam a poder fazê-lo exclusivamente por via 
eletrónica, utilizando a opção disponibilizada para o efeito na sua 
área pessoal do Portal das Finanças.  

IRC 
Clarifica-se que o pagamento especial por conta, quando seja aplicado o 
regime especial de tributação dos grupos de sociedades, deve ser 
calculado individualmente por cada sociedade, como se não existisse 
grupo, devendo o pagamento do seu somatório ser efetuado pela 
sociedade dominante. 

IMI 
São equiparados os coeficientes de qualidade e conforto relativos à 
localização e operacionalidades relativas dos prédios destinados à 
habitação aos utilizados nos prédios de comércio, indústria e serviços. 
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Nulla nunc lectus 
porttitor vitae pulvinar 
magna. Sed et lacus 
quis enim mattis 
nonummy sodales.

“Sud accumsan 
libero pretium 
pharetra quis. 
Nunc elit 
lorem magna 
vitae.” 

   -DIAM NOBIS
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A declaração Modelo 37, onde se declaram os juros de habitação permanente, prémios 
de seguros, comparticipações em despesas de saúde, PPR, fundos de pensões e 
regimes complementares, passa a ter como prazo limite para a sua entrega o final do 
mês de janeiro. 
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