5. SISTEMA FISCAL

As empresas estão sujeitas ao cumprimento de um conjunto de obrigações fiscais que
resultam da aplicação, entre outros, dos seguintes impostos:

IRS - Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares, é o imposto que tributa o
valor anual dos rendimentos (quer em dinheiro quer em espécie, seja qual for o local
onde se obtenham a moeda e a forma por que sejam auferidos).
IRC - Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas, incide sobre os rendimentos
obtidos, no período de tributação, pelos respetivos sujeitos passivos. O IRC incide sobre
a totalidade dos rendimentos, incluindo os obtidos no estrangeiro, no caso das entidades
com sede ou direção efetiva em Portugal.
IVA - Imposto de Valor Acrescentado, é um imposto geral que, contrariamente ao que
sucede com os impostos especiais de consumo, incide sobre a generalidade das despesas
de consumo. É um imposto plurifásico, já que é liquidado em todas as fases do circuito
económico.
IMI - Imposto Municipal sobre Imóveis, é um imposto que incide sobre o valor
patrimonial tributário dos prédios (rústicos, urbanos ou mistos) situados em Portugal.
(Fonte - MEID - Ministério da Economia, da Inovação e do Desenvolvimento)
De considerar também encargos com Taxas nos casos aplicáveis.
Para o seu acompanhamento e cumprimento, é hoje indispensável a consulta e acesso ao
site do Ministério das Finanças: http://www.portaldasfinancas.gov.pt
Os gabinetes de contabilidade, tratando-se de micro ou pequenas empresas,
normalmente asseguram o tratamento dos processos ligados às declarações periódicas
exigidas pelas Finanças.
Há que ter atenção à possibilidade de acesso a alguns benefícios fiscais, existindo
atualmente um sistema de incentivo fiscal às actividades de Investigação e
Desenvolvimento nas empresas (SIFIDE), que é gerido através da Agência de Inovação:
(http://sifide.adi.pt/index.php?cat=30)

No Concelho de Gondomar existem as seguintes Repartições de Finanças:
Serviço de Finanças de Gondomar 1
Rua Manuel Ribeiro de Almeida, 130 S. Cosme
4420-195 Gondomar
Telefone: 224 647 766
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2º Serviço de Finanças de Gondomar
Travessa da Ferraria, 142 Rio Tinto
4435-251 Gondomar
Telefone: 224 854 850
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