REGULATORY
UPDATE
Outubro 2017

A AEM, com a colaboração da SLBA - Sociedade de Advogados, publica o REGULATORY
UPDATE com o objectivo de facilitar o mapeamento e acompanhamento da actividade
legislativa e regulatória com maior impacto para as empresas cotadas associadas.
O REGULATORY UPDATE contém informação sobre as iniciativas legislativas e regulatórias
portuguesas e europeias consideradas mais relevantes, incluindo as ligações para os
documentos em causa, e abrange o mês imediatamente anterior ao da respectiva publicação.

LEGISLAÇÃO NACIONAL
LEIS, DECRETOS-LEI, PORTARIAS E RESOLUÇÕES
Decreto-Lei n.º 127/2017, de 9 de Outubro
Revê o regime jurídico de acesso e exercício da atividade seguradora e resseguradora e a constituição e o
funcionamento dos fundos de pensões e das entidades gestoras de fundos de pensões, completando a
transposição das Diretivas 2009/138/CE e 2014/51/UE - DOC
Decreto-Lei n.º 126-B/2017, de 6 de Outubro
Estabelece um regime especial de acesso antecipado à pensão de velhice para os beneficiários do regime geral
de segurança social e do regime de proteção social convergente com muito longas carreiras contributivas - DOC
Decreto-Lei n.º 126-C/2017, de 6 de Outubro
Cria o Fundo de Coinvestimento 200M - DOC
Portaria n.º 293/2017, de 2 de Outubro
Cria o Selo de Validação AT (SVAT) e define as regras da sua atribuição aos programas de contabilidade,
relativamente à produção do ficheiro de auditoria SAF-T (PT) - DOC
Decreto-Lei n.º 123/2017, de 25 de Setembro
Estabelece o regime de conversão dos valores mobiliários ao portador em valores mobiliários nominativos, em
execução da Lei n.º 15/2017, de 3 de maio - DOC

RESOLUÇÕES DO CONSELHO DE MINISTROS
Resolução do Conselho de Ministros n.º 151-A/2017, de 2 de Outubro
Autoriza a celebração de um acordo-quadro com o Fundo de Resolução, com vista à satisfação de eventuais
compromissos decorrentes da operação de venda do Novo Banco, S. A. - DOC

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA - NOVAS INICIATIVAS
PROPOSTAS DE LEI
Proposta de Lei 100/XIII, de 13 de Outubro
Aprova o Orçamento do Estado para 2018 - DOC
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Proposta de Lei 99/XIII, de 13 de Outubro
Aprova as Grandes Opções do Plano para 2018 - DOC

PROJETOS DE LEI
Projeto de Lei 634/XIII, de 11 de Outubro - PS
Visa reforçar a regulação da remuneração dos colaboradores dos intermediários financeiros e das instituições de
crédito - DOC
Projeto de Lei 633/XIII, de 11 de Outubro - PS
Visa reforçar os poderes de supervisão do Banco de Portugal - DOC
Projeto de Lei 632/XIII, de 11 de Outubro - PS
Visa reforçar a regulação da organização interna dos intermediários financeiros - DOC
Projeto de Lei 631/XIII, de 11 de Outubro - PS
Visa reforçar a regulação relativa às ofertas particulares de valores mobiliários - DOC
Projeto de Lei 630/XIII, de 11 de Outubro - PS
Visa reforçar a regulação das obrigações das instituições de crédito na comercialização de depósitos e produtos
de crédito - DOC
Projeto de Lei 629/XIII, de 11 de Outubro - PS
Visa reforçar a regulação relativa aos deveres de informação contratual e periódica a prestar aos investidores em
instrumentos financeiros - DOC
Projeto de Lei 628/XIII, de 11 de Outubro - PS
Visa reforçar a regulação da concessão de crédito por instituições de crédito a titulares de participações
qualificadas - DOC
Projeto de Lei 627/XIII, de 11 de Outubro - PS
Visa reforçar a regulação relativa aos consultores para investimento autónomos e colaboradores de intermediários
financeiros que exercem a atividade de consultoria para investimento - DOC
Projeto de Lei 626/XIII, de 11 de Outubro - PS
Visa reforçar a reforçar a regulação dos códigos de conduta das instituições de crédito - DOC
Projeto de Lei 625/XIII, de 11 de Outubro - PS
Visa reforçar a regulação da avaliação do caráter adequado das operações relativas a instrumentos financeiros DOC
Projeto de Lei 609/XIII, de 15 de Setembro - PCP
Atribui o direito a 25 dias de férias anuais, procedendo à 13.ª alteração à Lei n.º 7/2009, de 12 de Fevereiro, que
aprova o Código do Trabalho - DOC
Projeto de Lei 606/XIII, de 15 de Setembro - PS
Altera o regime jurídico aplicável à transmissão de empresa ou estabelecimento - DOC
Projeto de Lei 603/XIII, de 14 de Setembro - PAN
Altera o regime jurídico aplicável à transmissão de empresa ou estabelecimento - DOC

PROJETOS DE RESOLUÇÃO
Projeto de Resolução 1056/XIII, de 15 de Setembro - PCP
Aumento do Salário Mínimo Nacional - DOC
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MINISTÉRIO DAS FINANÇAS
Relatório do Grupo de Trabalho para a Reforma da Supervisão Financeira - 18 de Setembro - DOC

CMVM - COMISSÃO DO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS
LEGISLAÇÃO
Regulamento da CMVM n.º 3/2017 - Publicado em Diário da República em 17 de Outubro - Fundos de
Recuperação de Créditos - Fixa o conteúdo e formato do documento com informações fundamentais destinadas
aos potenciais participantes - DOC

CIRCULARES, FAQS E COMUNICADOS
FAQs - Respostas às perguntas mais frequentes sobre o Código de Identificação de Entidades (LEI), 18 de
Outubro - DOC
Protocolo - Protocolo de cooperação celebrado entre IPCG e CMVM no quadro da entrada em vigor do Código de
Corporate Governance do IPCG, 13 de Outubro - DOC
Comunicado - CMVM celebra Semana Mundial do Investidor promovida pela IOSCO a que aderiram mais de 70
países, 2 de Outubro - DOC
FAQs - Respostas às perguntas mais frequentes sobre conversão de valores mobiliários ao portador, 26 de
Setembro - DOC
FAQs - Respostas a perguntas frequentes sobre taxas de supervisão contínua aplicáveis a peritos avaliadores de
imóveis, 25 de Setembro - DOC
RMIF - CMVM inicia a 9 de outubro testes de conexão, conteúdo e carga, respeitantes ao reporte de
transações (RTS 22), 15 de Setembro - DOC

INFORMAÇÃO ESTATÍSTICA
Estatísticas trimestrais sobre day-trading - 3.º Trimestre de 2017 - DOC
Indicadores de síntese do mercado de capitais português – Setembro de 2017 - DOC
Indicadores mensais sobre receção de ordens por conta de outrem - Agosto 2017 - DOC
Indicadores de síntese - Fundos de Investimento mobiliário - Setembro 2017 - DOC
Indicadores de síntese - Fundos de Investimento Imobiliário, FEII e FUNGEPI - Agosto 2017 - DOC

BANCO DE PORTUGAL
LEGISLAÇÃO E INSTRUÇÕES
Aviso n.º 6/2017, de 6 de Outubro
Regulamenta várias disposições do regime jurídico aprovado pelo Decreto-Lei n.º 81-C/2017, de 07 de julho,
relativas ao processo de autorização para o exercício da atividade de intermediário de crédito, ao registo dos
intermediários de crédito junto do Banco de Portugal e às políticas de remuneração das entidades que
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desenvolvem a atividade de intermediário de crédito ou prestam serviços de consultoria relativamente a contratos
de crédito - DOC
Aviso n.º 5/2017, de 22 de Setembro
Regulamenta várias disposições do Decreto-Lei n.º 74-A/2017, de 23 de junho, estabelece deveres de informação
a observar na negociação e celebração de contratos de crédito regulados pelo mesmo diploma - DOC
Aviso n.º 4/2017, de 22 de Setembro
Estabelece procedimentos e critérios a observar na avaliação da solvabilidade dos consumidores pelas entidades
que concedem crédito - DOC
Instrução (Histórico) n.º 15/2017, de 22 de Setembro
Estabelece os critérios para a ponderação do impacto na solvabilidade dos consumidores de aumentos do
indexante aplicável a contratos de crédito a taxa de juro variável ou a taxa de juro mista - DOC
Instrução (Histórico) n.º 13/2017, de 15 de Setembro
Revoga diversas Instruções que se encontravam já tacitamente revogadas quer devido à transposição para o
ordenamento jurídico nacional de anteriores Diretivas, quer por versarem sobre matérias entretanto
regulamentadas por diplomas nacionais, quer ainda por terem um período de vigência circunscrito no tempo ou
cuja aplicabilidade prática se encontra esgotada - DOC
Instrução (Histórico) n.º 12/2017, de 15 de Setembro
Revoga a Instrução n.º 22/2001, publicada no BNBP n.º 10/2001, de 15-10-2001, relativa à prestação de
informações sobre instrumentos financeiros no relatório e contas anuais das Instituições de Crédito e Sociedades
Financeiras, na sequência da publicação do Aviso n.º 5/2015, publicado no DR, 2.ª Série, n.º 254, Parte E, Supl.,
de 30-12-2015 - DOC

RELATÓRIOS E BOLETINS
Projeções para a Economia Portuguesa em 2017 - Outubro de 2017 - DOC
Sistema Bancário Português - 1.º trimestre de 2017 - DOC
Boletim Económico - Outubro de 2017 - DOC
Boletim Oficial - Suplemento - Agosto 2017 - DOC
Boletim Oficial - Agosto 2017 - DOC
Relatório de Acompanhamento dos Mercados Bancários de Retalho 2016 - Agosto 2017 - DOC
Contas de serviços mínimos bancários crescem 12% no primeiro semestre de 2017 - Agosto de 2017 - DOC

INTERVENÇÕES E COMUNICADOS
Esclarecimento do Banco de Portugal e declaração sobre solução para os NPLs - 29 de Setembro - DOC
Comunicado do Banco de Portugal sobre a reserva contracíclica de fundos próprios - 4.º Trimestre de 2017,
29 de Setembro - DOC
Intervenção do Governador do Banco de Portugal - Conferência de homenagem a Henrique Medina Carreira 28 de Setembro - DOC

INFORMAÇÃO ESTATÍSTICA
Boletim Estatístico - Setembro de 2017 - DOC
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Dívida pública - Agosto de 2017 - DOC
Contas nacionais financeiras - 2.º trimestre de 2017 - DOC
Empréstimos concedidos pelo setor financeiro - Agosto de 2017 - DOC
Empréstimos e depósitos bancários - Agosto de 2017 - DOC
Financiamento das administrações públicas - Julho de 2017 - DOC
Estatísticas bancárias Internacionais em base consolidada - 2.º trimestre de 2017 - DOC
Indicadores Coincidentes - Setembro de 2017 - DOC
Balança de pagamentos - Julho de 2017 - DOC
Taxas de juro de novas operações de empréstimos e depósitos - Agosto de 2017 - DOC
Emissões de títulos - Agosto de 2017 - DOC
Endividamento do setor não financeiro - Julho de 2017 - DOC
Estudo da Central de Balanços | 29 - Rendibilidade das empresas portuguesas e europeias 2006-2015 Setembro de 2017 - DOC

ORÇAMENTO DO ESTADO PARA 2018 - CALENDÁRIO
- 11 de Outubro (14h00) - Audições aos partidos com assento parlamentar
- 13 de Outubro - Entrada na AR
- 24 de Outubro (15h00) - Audição do MF na COFMA
- 25 de Outubro (10h00) - Audição do MTSSS
- 27 de Outubro (até) - Relatórios das comissões
- 31 de Outubro - Aprovação do relatório na COFMA
- 2 (15h00) e 3 (10h00 e 15h00) de Novembro - Discussão na generalidade em Plenário
- 6 a 16 de Novembro - Debate na especialidade
- 17 de Novembro (até 21h00) - Entrega de propostas
- 20 de Novembro (até 21h00) - Entrega do primeiro guião
- 22 de Novembro - Análise do guião de votações
- 23, 24 e 27 de Novembro - Debate na especialidade:
- 10h00 – Plenário
- 15h00 – COFMA
- 28 de Novembro (15h00) - Encerramento e votação final global
- 15 de Dezembro - COFMA vota a redação final
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LEGISLAÇÃO EUROPEIA
EUROPEAN COMMISSION
CAPITAL MARKETS UNION
Creating a stronger and more integrated European financial supervision for the Capital Markets Union Press Release, September 20 – DOC

CONSULTATIONS
Public consultation on the review of the directive on the re-use of Public Sector Information (PSI Directive),
September 19 - DOC

OPINIONS, SPEECHES, OTHER
Communication to the European Parliament and Council - A Fair and Efficient Tax System in the European
Union for the Digital Single Market, September 21 - DOC
Speech - President Jean-Claude Junker - State of the Union Address 2017, September 13 - DOC
Report from the Commission to the Council, the European Central Bank, the European Systemic Risk
Board and the European Parliament - Monitoring developments in the EU market for providing statutory audit
services to public-interest entities pursuant to Article 27 of Regulation (EU) 537/2014, September 7 – DOC

EUROPEAN COUNCIL AND EUROPEAN PARLIAMENT
Parecer do Tribunal de Justiça (Grande Secção) - Parlamento Europeu [Parecer proferido nos termos do artigo
218.°, n.° 11, TFUE — Projeto de acordo entre o Canadá e a União Europeia — Transferência dos dados dos
registos de identificação dos passageiros aéreos da União para o Canadá — Bases jurídicas adequadas — Artigo
16.°, n.° 2, artigo 82.°, n.° 1, segundo parágrafo, alínea d), e artigo 87.°, n.° 2, alínea a), TFUE — Compatibilidade
com os artigos 7.°, 8.° e 52.°, n.° 1, da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia], 26 de Julho - DOC

ESAS - JOINT COMMITTEE OF THE THREE EUROPEAN SUPERVISORY
AUTHORITIES
Final Guidelines to prevent terrorist financing and money laundering in electronic fund transfers, September 22 DOC

ESMA - EUROPEAN SECURITIES AND MARKETS AUTHORITY
MIFID II E MIFIR - MARKETS IN FINANCIAL INSTRUMENTS DIRECTIVE AND REGULATION
Updated Q&A regarding the implementation of the Markets in Financial Instruments Directive (MiFID II), October 3
- DOC
Q&A - ESMA has added 12 new Q&As to its Questions and Answers (Q&A) document on the implementation of
investor protection topics under the Market in Financial Instruments Directive and Regulation (MiFID II/ MiFIR),
October 3 - DOC
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Official Translations of ESMA’s Guidelines on transaction reporting, order record keeping and clock
synchronisation under the Markets in Financial Instruments Directive (MiFID II) - Versão em língua portugesa,
October 2 - DOC
Final draft Regulatory Technical Standard (RTS) implementing the trading obligation for derivatives under the
Markets in Financial Instruments Regulation (MiFIR), September 29 - DOC
Joint work plan of ESMA and NCAs for opinions on MiFID II pre-trade transparency waivers and position
limits, September 28 - DOC
Procedure under Markets in Financial Instruments Regulation (MiFIR) laying out the steps for trading venues
to temporarily opt-out from access provisions for exchange-traded derivatives (ETDs), September 15 - DOC

EMIR - EUROPEAN MARKET INFRASTRUCTURE REGULATION
Updated Q&A, October 2 - DOC

MAR - MARKET ABUSE REGULATION
Updated Q&A, September 29 - DOC
Opinion on the accepted market practice (AMP) notified by the Comissão do Mercado de Valores Mobiliários
(CMVM) of Portugal, September 27 - DOC

CONSULTATIONS
Consultation on Guidelines detailing the obligations which apply to non-significant benchmarks under the
Benchmarks Regulation (BMR), September 29 - DOC

Q&A
Q&A on Application of the UCITS Directive, October 5 - DOC
Q&A on Application of the Alternative Investment Fund Managers Directive (AIFMD), October 5 - DOC
Updated Q&A on CSDR, October 2 - DOC
Updated Q&A regarding the implementation of the Benchmarks Regulation (BMR), September 29 - DOC

RESPONSES
Responses Consultation on guidelines on internalised settlement reporting under Article 9 of CSDR, September 20
- DOC

OTHER
Guidelines for the management body of market operators and data reporting services providers, September 28 DOC
Joint Guidelines - The European Banking Authority (EBA) and the European Securities and Markets Authority
(ESMA) have published their joint Guidelines to assess the suitability of members of management bodies and key
function holders, September 26 - DOC
New Working Group - European Securities and Markets Authority (ESMA), the Financial Services and Markets
Authority (FSMA), the European Central Bank (ECB) and the European Commission announced the launch of a
new working group tasked with the identification and adoption of a risk-free overnight rate which can serve as a
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basis for an alternative to current benchmarks used in a variety of financial instruments and contracts in the euro
area, September 21 - DOC

EBA - EUROPEAN BANKING AUTHORITY
REPORTS
Final Report - Guidelines on internal governance under Directive 2013/36/EU, September 26 - DOC
Report of the CRDIV-CRR/Basel III monitoring exercise on the European banking system, September 12 DOC

CONSULTATIONS
Consultation on amendments to technical standards on supervisory disclosure, September 22 - DOC
Consultation on significant risk transfer in securitization, September 19 - DOC

OTHER
Opinion on the design of a new prudential framework for investment firms, September 29 - DOC
Framework Agreement - EBA and US Agencies conclude Framework Cooperation Arrangement on Bank
Resolution, September 29 - DOC
Validation Rules, September 11 - DOC

ECB - EUROPEAN CENTRAL BANK
Regalement (UE) 2017/1539 - estabelece a data de aplicação do Regalement (UE) 2017/1538 que altera o
Regalement (UE) 2015/534 relative ao reporte de informação financier para fins de supervise (BCE/2017/25) às
entidades supervisionadas menos significativas sureties a quadros contabilísticos nacionais (BCE/2017/26), 25 de
Agouti - DOC
Regalement (UE) 2017/1538 - altera o Regalement (UE) 2015/534 relative ao reporte de informação financier para
fins de supervise (BCE/2017/25), 25 de Agouti - DOC

FCA - FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY
MiFID II: authorization and variation of permissions, September 19 - DOC
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JURISPRUDÊNCIA
JURISPRUDÊNCIA NACIONAL
Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo n.º 5/2017, de 18 de Setembro
Uniformiza/confirma a jurisprudência do STA, nos seguintes termos: I - As alterações introduzidas ao regime
tributário das mais-valias mobiliárias pela Lei n.º 15/2010, de 26 de Julho apenas podem aplicar-se aos factos
tributários ocorridos em data posterior à da sua entrada em vigor (27 de Julho de 2010 - art. 5.º da Lei n.º
15/2010). II - Nas mais-valias resultantes da alienação onerosa de valores mobiliários sujeitas a IRS como
incrementos patrimoniais o facto tributário ocorre no momento da alienação (artigo 10.º n.º 3 do Código do IRS),
sendo esse o momento relevante para efeitos de aplicação no tempo da lei nova, na ausência de disposição
expressa do legislador em sentido diverso (artigos 12.º n.º 1 da LGT e do CC) - DOC
Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo n.º 4/2017, de 18 de Setembro
Uniformiza/confirma a jurisprudência do STA, nos seguintes termos: Face ao preceituado no n.º 5 do art. 43.º da
LGT, na redação dada pela Lei 64-B/2011 de 30 de Dezembro, é admissível a atribuição cumulativa de juros
indemnizatiórios e de juros moratórios, calculados nos termos deste preceito legal, sobre a mesma quantia e
relativamente ao mesmo período de tempo - DOC
Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 353/2017, de 13 de Setembro
Declara inconstitucional, com força obrigatória geral, a norma que impõe o pagamento da taxa de justiça inicial
nos 10 dias contados da data da comunicação ao requerente da decisão negativa do serviço da segurança social
sobre o apoio judiciário, sem prejuízo do posterior reembolso das quantias pagas no caso de procedência da
impugnação daquela decisão, constante da alínea c) do n.º 5 do artigo 29.º da Lei n.º 34/2004, de 29 de julho, na
redação dada pela Lei n.º 47/2007, de 28 de agosto - DOC
Acórdão do Tribunal da Relação de Coimbra, de 12 de Setembro
1 - Tendo o Banco intervindo como intermediário financeiro na comercialização das Obrigações ajuizadas [SLN
rendimento mais 2004 e SLN 2006], tinha ele, ao tempo dos factos, o primário e essencial dever de prestar "todas
as informações necessárias para uma tomada de decisão esclarecida e fundamentada", nomeadamente as
respeitantes a riscos especiais envolvidos nas operações a realizar [cf. art. 312º, al. a) do CVM, na sua redacção
originária, que é a aplicável].
2 - Decorre do nº2 do art. 314º do CVM, na mesma redacção, que "A culpa do intermediário financeiro presume-se
quando o dano seja causado no âmbito de relações contratuais ou pré-contratuais e, em qualquer caso, quando
seja originado pela violação de deveres de informação".
3 - Sendo certo que sujeito responsável pela indemnização em causa será o dito intermediário financeiro, pois
que, não obstante a comercialização de produto financeiro com informação de ter capital garantido responsabilize
em primeira linha a entidade emitente do produto, não significa que essa responsabilidade não se estenda
também ao intermediário financeiro, se no relacionamento contratual que desenvolve com o cliente, assumir em
nome desse relacionamento contratual também o reembolso do capital investido - DOC
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JURISPRUDÊNCIA
JURISPRUDÊNCIA EUROPEIA
Acórdão do Tribunal de Justiça (Décima Secção), de 21 de setembro de 2017
Małgorzata Ciupa e o. contra II Szpital Miejski im. L. Rydygiera w Łodzi obecnie Szpital Ginekologiczno-Położniczy
im dr L. Rydygiera Sp. z o.o. w Łodzi.
Pedido de decisão prejudicial apresentada por Sąd Okręgowy w Łodzi. Reenvio prejudicial – Política social –
Despedimentos coletivos – Diretiva 98/59/CE – Artigo 1.°, n.° 1, e artigo 2.° – Conceito de “despedimentos” –
Equiparação a despedimentos das “cessações do contrato de trabalho por iniciativa do empregador” – Alteração
unilateral, pelo empregador, das condições de trabalho e de remuneração – Determinação da “intenção” do
empregador de proceder aos despedimentos.
Processo C-429/16 - DOC
Acórdão do Tribunal de Justiça (Quarta Secção), de 21 de setembro de 2017
DNB Bankaˮ AS contra Valsts ieņēmumu dienests
Pedido de decisão prejudicial apresentada por Administratīvā apgabaltiesa. Reenvio prejudicial – Fiscalidade –
Imposto sobre o valor acrescentado – Diretiva 2006/112/CE – Artigo 132.°, n.° 1, alínea f) – Isenções em benefício
de certas atividades de interesse geral – Isenção dos serviços efetuados por agrupamentos autónomos de
pessoas aos seus membros – Aplicabilidade no domínio dos serviços financeiros
Processo C-326/15 - DOC
Acórdão do Tribunal de Justiça (Segunda Secção), de 20 de setembro de 2017
Ruxandra Paula Andriciuc e o. contra Banca Românească SA
Pedido de decisão prejudicial apresentada por Curtea de Apel Oradea. Reenvio prejudicial – Proteção dos
consumidores – Diretiva 93/13/CEE – Cláusulas abusivas nos contratos celebrados com os consumidores –
Artigos 3.°, n.° 1, e 4.°, n.° 2 – Apreciação do caráter abusivo das cláusulas contratuais – Contrato de crédito
celebrado numa divisa estrangeira – Risco cambial inteiramente a cargo do consumidor – Desequilíbrio
significativo entre os direitos e as obrigações das partes decorrentes do contrato – Momento em que o
desequilíbrio deve ser apreciado – Alcance da expressão legal cláusulas “redigidas de maneira clara e
compreensível” – Nível de informação que deve ser fornecido pelo banco
Processo C-186/16 - DOC
Acórdão do Tribunal de Justiça (Oitava Secção), de 14 de setembro de 2017
LG Electronics, Inc. contra Comissão Europeia.
Recurso de decisão do Tribunal Geral – Acordos, decisões e práticas concertadas – Mercado mundial de tubos
catódicos para televisores e ecrãs de computador – Acordos e práticas concertadas em matéria de preços, de
repartição de mercados e clientes e de limitação à produção – Direitos de defesa – Envio da comunicação de
acusações apenas às sociedades‑mãe de uma empresa comum e não a esta última empresa –Coima –
Orientações para o cálculo do montante das coimas (2006) –Ponto 13 – Determinação do valor das vendas
relacionadas com a infração – Vendas intramuros do produto em causa fora do Espaço Económico Europeu (EEE)
– Tomada em consideração das vendas de produtos acabados que integram o produto em causa realizadas no
EEE – Igualdade de tratamento.
Processo C-588/15 P - DOC
Acórdão do Tribunal de Justiça (Segunda Secção), de 14 de setembro de 2017
The Trustees of the BT Pension Scheme contra Comissioneis for Her Majesty's Revenue and Customs.
Reenvio prejudicial – Livre circulação de capitais – Artigo 63.° TFUE – Âmbito de aplicação – Legislação fiscal
um Estado‑Membro – Imposto sobre as sociedades – Crédito de imposto – Fundo de pensões – Recusa
concessão do benefício do crédito de imposto aos acionistas, não sujeitos ao imposto sobre rendimentos
investimento, relativamente a dividendos provenientes de rendimentos estrangeiros – Interpretação do acórdão
12 de dezembro de 2006, Test Claimants in the FII Group Litigationp (C‑446/04, EU:C:2006:774) – Crédito
imposto ilegalmente retido – Vias de recurso.
Processo C-628/15 - DOC

de
de
de
de
de
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JURISPRUDÊNCIA
JURISPRUDÊNCIA EUROPEIA
Acórdão do Tribunal de Justiça (Nona Secção), de 26 de Julho de 2017
(pedido de decisão prejudicial de Lietuvos vyriausiasis administracinis teimas — Lituânia) — «Toridas» UAB/
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Reenvio prejudicial — Sistema comum do imposto sobre o valor acrescentado (IVA) — Diretiva 2006/ /112/CE —
Artigo 138.º , n.º 1 - Qualificação de uma operação como entrega intracomunitária — Isenção das entregas
intracomunitárias de bens — Intenção do adquirente de revender os bens comprados a um sujeito passivo noutro
Estado-Membro antes da sua saída do território do primeiro Estado-Membro — Incidência eventual da
transformação de uma parte dos bens antes da sua expedição, 18 de Setembro
Processo C-386/16 - DOC
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PAPERS E OUTROS DOCUMENTOS
CFP - CONSELHO DE FINANÇAS PÚBLICAS
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