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w w w . a u d i t a m e g a . p t 
 
 
  1. MENSAGEM DA DIRECÇÃO 

 

Estudos económicos e financeiros recentes revelam sinais positivos no resto do mundo, apesar da 

turbulência na Europa. 

Com efeito, em particular nos Estados Unidos, onde o PIB do terceiro trimestre foi revisto em alta e os 

índices de confiança traduzem mais optimismo, bem como na Alemanha onde os indicadores 

prospectivos evoluem favoravelmente, traduzindo o entrosamento com as economias emergentes mais 

dinâmicas do globo, espera-se um crescimento económico sustentado. 

Portugal não se tem conseguido demarcar, pesando negativamente a ausência de sinais claros de 

redução da despesa pública. Mais preocupante, perante os sinais de dificuldade de redução da despesa 

pública, os investidores internacionais questionam-se sobre a exequibilidade da meta de 4,6% fixada para 

o défice do próximo ano, sobretudo num cenário que se antecipa de recessão económica e menor 

capacidade de captação de receita. 

Não há verdades absolutas em economia, e malgrado as medidas de austeridade indispensáveis, temos 

de acreditar no futuro de Portugal. 

Feliz Natal e Bom Ano de 2011.     

A Direcção 

Paulo Anjos 

 

2. CALENDÁRIO FISCAL DE DEZEMBRO DE 2010 

 

Até ao dia 10: Pagamento do Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA), a efectuar nos balcões das 

tesourarias de finanças ou dos CTT ou ainda (para importâncias não superiores a €99 999,99), através 

do multibanco, correspondente ao imposto apurado na declaração respeitante a Outubro, pelos sujeitos 

passivos abrangidos pela periodicidade mensal do regime normal; 
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Até ao dia 15: 3º pagamento por conta do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas 

(IRC) devido por entidades residentes que exercem, a título principal, actividade de natureza comercial, 

industrial ou agrícola e por não residentes com estabelecimento estável. 

Até ao dia 15: 3º pagamento adicional por conta da derrama estadual devido por entidades 

residentes que exercem, a título principal, actividade de natureza comercial, industrial ou agrícola e por 

não residentes com estabelecimento estável que tenham no ano anterior um lucro tributável superior a 2 

000 000 €. 

Até ao dia 15: Pagamento da Segurança Social relativa a Novembro de 2010. 

Até ao dia 20: Entrega das importâncias retidas, no mês anterior, para efeitos de Imposto sobre o 

Rendimento das Pessoas Singulares (IRS).   

Até ao dia 20: 3º pagamento por conta do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares 

(IRS) de titulares de rendimentos da categoria B.  

Até ao dia 20: Entrega das importâncias retidas, no mês anterior, para efeitos de Imposto sobre o 

Rendimento das Pessoas Colectivas (IRC).  

Até ao dia 20: Entrega das importâncias retidas, no mês anterior, para efeitos de Imposto do Selo;  

Até ao fim do mês: Liquidação, por transmissão electrónica de dados, e pagamento do Imposto Único de 

Circulação - IUC, relativo aos veículos cujo aniversário da matricula ocorra no presente mês.  

 

 

3. ACTUALIZAÇÃO DE RENDAS EM 2011 

 

Coeficiente de actualização anual de renda: - Aviso n.º 18370/2010, de 2010-09-17, do Instituto Nacional 

de Estatística, I. P.. Torna público, em cumprimento do disposto no n.º 2 do artigo 24.º da Lei n.º 6/2006, 

de 27 de Fevereiro, que o coeficiente de actualização dos diversos tipos de arrendamento, para vigorar 

no ano civil de 2011, é de 1,003. 

 

 

 

A presente Informação Económica, Financeira e Fiscal destina-se a ser distribuída entre Clientes e Colegas e 

a informação nela contida é prestada de forma geral e abstracta, não devendo servir de base para qualquer 

tomada de decisão sem assistência profissional qualificada e dirigida ao caso concreto. O conteúdo desta 

Informação não pode ser reproduzido, no seu todo ou em parte, sem a expressa autorização do editor. Caso 
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