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Prorrogação dos prazos – IRS, IRC e IUC: - Comunica do de imprensa do 
Ministério das Finanças e da Administração Pública,  de 2011.05.31. 
 
Comunica que o SEAF, decidiu prorrogar até ao dia 3 de Junho de 2011 os prazos 
para o cumprimento das seguintes obrigações fiscais: 
‐ Apresentação da declaração de rendimentos Modelo 3 do IRS, que deveria ocorrer 
até 31 de Maio; 
‐ Apresentação da declaração de rendimentos Modelo 22 do IRC, que deve, em 
diversos casos, ser entregue até ao último dia do mês de Maio; 
‐ Liquidação e pagamento do IUC, para os veículos das categorias A, B, C, D e E, 
cujo aniversário da matrícula é o mês de Maio. 
 
Nota: - Segundo o comunicado, estas prorrogações devem-se ao facto de ter ocorrido alguma 
instabilidade e quebras de 
operacionalidade do Portal das Finanças e do sistema informático da DGCI durante o dia 31 de 
Maio. 

 
 
 
 
Taxa de juro aplicada pelo BCE às suas principais o perações de 
refinanciamento: - Informação da Comissão da U. E.,  publicada no jornal 
oficial C 164 / 2011, de 2 de Junho, na página 12. 
 
A taxa de juro aplicada pelo Banco Central Europeu às suas principais operações de 
refinanciamento, é de 1,25 % a partir de 1 de Junho de 2011. 
 
Nota : - Esta taxa define o factor da capitalização dos resultados líquidos constante da fórmula 
prevista na alínea a) do n.º 3 do artigo 15.º do Código do Imposto do selo, que determina o 
valor das acções, títulos e certificados da dívida pública e outros papéis de crédito sem cotação 
na data da transmissão 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
CIVA – Opção - Método da afectação real: - Acórdão do STA, de 
2011.05.25 – Processo 0169/11. 
I - Nos termos do disposto nos artº 23º do CIVA, nos casos de bens de utilização 
mista, existem dois métodos de dedução do IVA: 
a) O método pro-rata que permite ao sujeito passivo que exerça actividades 
isentas e não isentas, não conferindo estas o direito à dedução, deduzir o imposto 
suportado nas aquisições mas «apenas na percentagem correspondente ao montante 
anual de operações que dêem lugar à dedução». 
 
b) O método da afectação real segundo o qual não é permitida qualquer dedução 
relativamente ao imposto dos inputs destinados à realização de operações isentas 
sem direito à dedução mas efectuando-se a dedução integral - salvo o disposto no 
artº. 21º - quanto ao imposto incidente sobre os inputs destinados à realização de 
operações tributadas ou isentas com direito à dedução. 
II - O primeiro método constitui a regra geral, podendo o segundo resultar de opção do 
contribuinte ou de imposição da Administração Tributária (nºs 2 e 3 do citado artº 23º). 
III - Se o contribuinte apresentou declaração de alterações optando pelo método de 
dedução da afectação real e a Administração Tributária nada disse, não pode depois, 
em fiscalização dos três exercícios seguintes, aplicar-lhe o método pro-rata com 
fundamento em que tem sido entendimento da AT que tal método não é adequado às 
SGPS - caso da recorrente -, podendo, quando muito e de acordo com o nº 2 do citado 
artº 23º fazer cessar para o futuro a aplicação daquele método. 
 
 
 
 
 
IRS – Apoio – Rendimento: - Acórdão do STA, de 2011 .06.01 – Processo 
0259/11. 
I - O IRS incide, entre outros, sobre os rendimentos do trabalho dependente, 
considerando-se integrados nestes, além do mais, as remunerações acessórias, nelas 
se compreendendo todos os direitos, benefícios ou regalias não incluídos na 
remuneração principal que sejam auferidos devido à prestação de trabalho ou em 
conexão com esta e constituam para o respectivo beneficiário uma vantagem 
económica. 
II - O apoio à educação escolar concedido por uma cooperativa de ensino aos filhos 
dos seus cooperadores não tem, para estes, a natureza de rendimento tributável em 
sede de IRS, categoria A, porquanto o direito ao mesmo não resulta da qualidade de 
trabalhador dependente nem tem qualquer conexão com a prestação de trabalho. 


