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Estimados Clientes e Associados, 
 
No seguimento das recentes publicações, é com satisfação que vos comunico novo 
compêndio informativo com recentes publicações do Governo Português e seus 
Organismos entre as datas de 25 de Setembro e 16 de Outubro deste ano. 
 
Em complemento com as anteriores Newsletters da IMB, e o seguimento que tenho com 
cada um de vós, este novo compêndio representa um acréscimo de responsabilidade e 
confiança na IMB, reforçando a nossa convicção que o investimento que continuamos a 
fazer no acompanhamento de novos quesitos contabilísticos, fiscais e comerciais, traz 
uma maior robustez e capacidade para sustentar o potencial de crescimento que 
solidariamente ambicionamos para os nossos clientes. 
 
Uma vez que prossegue em curso a aprovação da Reforma do Código do IRC, iremos 
transmitir-vos a nossa interpretação assim que seja aprovado e publicado em Diário da 
República sob pena de informarmos matérias ou novos modus operandi sem que se 
apliquem no mais curto prazo. 
 
Caso surja alguma dúvida na leitura da Newsletter ou qualquer outra questão relacionada 
com o seu negócio, ou com o seu interesse em querer ter o seu negócio, queira por favor 
contactar a IMB.  
 
Como sempre e nos vossos horários, manifestamos a nossa disponibilidade para 
qualquer ponto a esclarecer. 
 
Obrigado 
 
António Caseiro 
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António Caseiro 
TOC n.º 280 
Mestre em Fiscalidade 
Sócio – gerente da IMB 
 
 
 
Telm: +351 966 797 226 
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 Página Anexo 

Nacionais 

► Fundo de Compensação do Trabalho e do Fundo de Garantia de Compensação do Trabalho  4 1 

► Comércio Investe 4 2 

► Iva de Caixa 7 n.a. 

► Regime excecional e temporário de regularização de dívidas fiscais e à segurança social 14 n.a. 

► IVA – Operações Intracomunitárias, Sist. de Intercâmbio de Informações sobre o IVA (IES) e Validação N.º IVA. 14 5 

► Regimes de donativos ou consignação de quota do IRS liquidado 15 n.a. 

► IMI – Parques eólicos 15 6 

► Prevenção e combate ao branqueamento de vantagens de proveniência ilícita e ao financiamento do terrorismo 
no sector comercial 16 6 

► Tributação de rendimentos obtidos de certificados enquanto produtos financeiros complexos 17 n.a. 

► Código dos Regimes Contributivos do Sistema Previdencial de Segurança Social 19 7 

► Manifestações de fortuna e outros acréscimos patrimoniais não justificados 19 n.a. 

Internacionais 

► Convenção de dupla tributação com a Guiné-Bissau 23 9 
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     Sede da IMB  -  Centro Comercial Jordão, Batalha 

Caso tenha alguma dúvida relativamente à Newsletter ou qualquer outra questão, 
queira por favor contactar a IMB. 
 
 
A informação presente neste documento é de natureza geral e meramente informativa e não se aplica a nenhuma entidade ou situação em particular. Apesar do 
compêndio deter real importância, não podemos garantir que a informação seja precisa na data em que for recebida ou conhecida ou que continuará a ser precisa no 
futuro. Recomendamos o aconselhamento profissional apropriada para cada situação específica e a IMB – Gestão e Contabilidade, Lda não se responsabilizará por 
qualquer dano ou prejuízo emergente de decisão tomada com base na informação aqui descrita. 

 
 
16 Outubro 2013 
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