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ANÁLISE 
DA OCC 

julho, surge a 
obrigação de 

efetuar a 
liquidação da 

primeira 
prestação do 

pagamento 
por conta. 

I RS 
Os titularesde rendimentos (Licite-
goria 13 est ão obrigad( )s a eletuar três 
PPC do impostadev ic I( >a final,até ao 
dia 20 de cada um d, wses de ju-
lho. setembro e dezembro. A total i-
dade >s 'PC devera ser iguala 76,5 
por cento do montante calculado 
com base na seguinte fórmula: 

C 111 B R 
RLT 

Em que: 
C - coleta do penúltimo ano, lí-

 

quida das seguintes deduções rela-

 

fivas: 
- Aos SP, seus dependentes e  

ascendentes; 
- Aos encargos com lares; 
- AOS encargos com imóveis c 

equipamentos novos de energias re-
nováveis; 

- Ac )s encargos com prémios de 
seguros; 

- Às pessoas com deficiência; 
•À dupla tributação in ternado-

nal; 
- Aos benefícios fiscais. 
com exceção das deduções rela-

 

tivas a: 
Despesas de saúde; 

- 1)espesas de educação e for-
mação. 

R = total das retenções efetua-
das no penúltimo ano sobre Os ren-
dimentos da eategoria B; 

R1,13 rendimento líquido ix)si-
tivo do penúltimo ano da categoria B; 

RI -= rendimento líquido total 
do penúltimo ano. 

O valor de cada PPC deverá ser 
arredondado por excesso para eu - 
ros, sendo comunicado aos S P, por 
parte da AT, atravésde nota da liqui-
dação do imposto respeitante ao pe-
núltimo ano, sem prejuízo do envio 
do documento de pagamento. no  

mês anterior ao do termo do respe-
tivo prazo, não sendo exigível se for 
inferior a 50 euros. Independente-
mente de a AT enviar, ou não, a re--
ferida comunicação, os SP estão 
Obrigados a efetuar o PPC. 

Se os SP verificarem que os 
montantes das retenções que lhes 
foram efetuadas sobre os rendimen-
tos da categoria 1-1, acrescidos dos 
PPC eventualmente já realizados, e 
relativos ao próprio ano, são iguais 
ou superiores ao imposto total que 
será devido, ou então, quando dei-
xarem de ser auferidos rendi men-
tosda categoria B, podem deixar de 
efetuar o PPC. 

IRC 
As entidades que exerçam a título 
Principal atividade de natureza co-
mercial, industrial ou agrícola, bem 
como as não residentes com estabe-
lecimento estável, devem proceder 
ao PPC da forma seguinte: 

- Três PPC, com vencimento em 
julho, setembro e 15 de dezembro do 
próprio ano a que respeita° lucro tri-
butável ou, nos casos que os SP ado-
tem uni período anual de tributação  

de imposto diferente do ano civil, no 
7.",9"mêsenodia Eido 12." mês do 
respetivo período de, tributação; 

O valor do PPC será o corres-
pondente à aplicação de uma taxa de 
80 por cento (volume de a (godos 
do exercício anterior it na I ou i de-

dor a 500 mil euros) ou 95 porcen-
to (volume de negócios do exercício 
anterior superior a 500 mil euros), 
sobre o valor da coleta de IRC do 
exercício anterior, deduzido este re-
sultado das retenções na fimte, re-
partido por três montantes iguais, 
arredondad( >s, por excesso, para eu-
ros, sendo que o 1." e 2." PPC silo 
sempre obrigatórios. 

O SP poderá efetuara limitação 
do 3.° PPC não sendo necessário 
solicitar qualquer autorização. Se 
a limitação for incorreta, ou seja, 
quando se deixou de pagar uma im-
portância superior a 20 por cento 
da que, em condições normais, te-
ria sido entregue, há lugar a juros 
compensatórios. 

Os SP incorrem em coima que 
depende do imposto em falta. Nasua 
fixação é tido em conta se o infrator 
é pessoa singular ou coletiva. • 

E m julho, surge a obrigação de efetuar 
a liquidação da primeira prestação 
do pagamento conta (PPC). 

O PPC são entregas por conta 
do imposto devido a final. Os sujei-
tos passivc >s (SP) ao efetuarem es-
tes "adiantamen tos-  poderão. no fi-
nal do exercício, abater estes mon - 
Ulules ao imposto apurado referen-
te àquele exercício. Alerta-se para o 
prazo do pagamento identificar os 
SP que a ele estão obrigados e o res-
petivo cálculo. 
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