4812
C.

Diário da República, 1.ª série — N.º 154 — 12 de agosto de 2013

Operações referidas nas alíneas f) e g) do n.º 3 do artigo 3.º e alíneas a) e b) do

QUADRO 20

n.º 2 do artigo 4.º do CIVA.

Este Quadro destina-se à identificação fiscal do técnico oficial de contas. O seu
preenchimento é obrigatório nos casos em que o sujeito passivo declarante esteja obrigado a

Campo 71

possuir contabilidade organizada ou, não o estando, por ela tenha optado.

Neste campo deve preencher os valores das bases tributáveis, inscritos nos campos 1, 5 ou 3,
consoante o caso, referentes às seguintes operações localizadas no espaço territorial a que se
refere o presente anexo:
- Transmissões gratuitas de bens não enquadráveis no n.º 7 do artigo 3.º do CIVA e na
Portaria n.º 497/2008 de 24 de junho;
- Transferência de bens ou serviços de um setor tributado a um setor isento;

- Prestações de serviços efetuadas a título gratuito para as necessidades particulares do
seu titular, do pessoal ou para fins alheios à mesma.

REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
Assembleia Legislativa
Resolução da Assembleia Legislativa da Região
Autónoma da Madeira n.º 19/2013/M
APROVA A ALTERAÇÃO DO PLANO E PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DESPESAS DE DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO DA REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA PARA O
ANO DE 2013.

D.

Operações referidas nas alíneas a), b) e c) do artigo 42.º

Campo 72

Neste campo deve indicar os valores das bases tributáveis que incluiu no quadro 06,
referentes a:
- Operações referidas nos n.ºs 27 e 28 do artigo 9.º, quando constituam operações
acessórias;
- Operações referidas nos n.ºs 29 e 30 do mesmo artigo quando não tenha ocorrido
renúncia à isenção e constituam operações acessórias;
- Operações sobre bens de investimento corpóreo e incorpóreo.

I SÉRIE

A Assembleia Legislativa da Madeira, reunida em Plenário em 18 de julho de 2013 resolveu, ao abrigo do Estatuto Político-Administrativo da Região, revisto pela Lei
n.º 130/99, de 21 de agosto, aprovar a alteração do Plano
e Programa de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da Administração da Região Autónoma da Madeira
para o ano de 2013.
Aprovada em sessão plenária da Assembleia Legislativa
da Região Autónoma da Madeira em 18 de julho de 2013.
O Presidente da Assembleia Legislativa, José Miguel
Jardim Olival de Mendonça.
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