BOLETIM QUINZENAL 19/2019
ATUALIDADES LEGAIS
OUTUBRO 2019 – 2.ª QUINZENA

① ÂMBITO TRIBUTÁRIO / FINANÇAS:
✓ ORÇAMENTO DO ESTADO > Portal do Governo: Projeto de Plano Orçamental para 2020;
Consultar

✓ IRS >
Portaria 370/2019 de 14 de outubro: Aprova os novos modelos de impressos da declaração
de rendimentos Modelo 3 e respetivas instruções de preenchimento, vigentes a partir de 1
de janeiro de 2020;
Consultar

Ofício-Circulado 20213/2019: Declaração Mensal de Remunerações (DMR) – Rendimentos
de anos anteriores;
Consultar

✓ CONTRIBUINTES SINGULARES > Portal das Finanças: Boletim informativo «AT em Contacto» #3 –
3.º trimestre de 2019 (informações e notícias com relevância fiscal);
Consultar

✓ DUPLA TRIBUTAÇÃO INTERNACIONAL > Aviso 93/2019 do MNE: Vigência da Convenção para
eliminar a Dupla Tributação (CDT) em matéria de IR entre Angola e Portugal;
Diploma
Convenção DT
Informação PLMJ

✓ PROCESSO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO > Declaração de Retificação 54/2019: Retifica a Lei
118/2019 de 17 de setembro, que modifica regimes processuais no âmbito da jurisdição
administrativa e tributária, procedendo a diversas alterações legislativas;
Consultar
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② ÂMBITO CONTRIBUTIVO / SEGURANÇA SOCIAL:
✓ EMERGÊNCIA SOCIAL > Portaria 371/2019 de 14 de outubro: Regula os termos de
funcionamento da Linha Nacional de Emergência Social (LNES) – número telefónico 144;
Consultar

✓ DESEMPREGO > Decreto-Lei 153/2019 de 17 de outubro: Altera o prazo de garantia para
acesso ao subsídio social de desemprego (120 dias para contratos de trabalho caducados
no final do prazo ou terminados por iniciativa do empregador no período experimental);
Diploma
Resumo DRE

✓ IPSS > Portaria 380/2019 de 18 de outubro: Primeira alteração ao Regulamento de Registo
das Instituições Particulares de Solidariedade Social do Âmbito da Ação Social do Sistema
de Segurança Social, anexo à Portaria 139/2007 de 29 de janeiro;
Consultar

✓ SETOR SOCIAL > Declaração de Retificação 53/2019: Retifica a Portaria 290/2019 de 5 de
setembro, que cria o Programa PARES 2.0 (Projetos de investimento na criação de novos
lugares em creches);
Consultar

③ ÂMBITO LABORAL / EMPREGO:
✓ EMIGRANTES > Portaria 373/2019 de 15 de outubro: Altera a Portaria 214/2019 de 5 de
julho, que cria a medida de Apoio ao Regresso de Emigrantes a Portugal, no âmbito do
Programa Regressar;
Consultar

④ ÂMBITO ADMINISTRATIVO / SETOR PÚBLICO:
✓ MUNICÍPIOS > Portal Autárquico: Transferência de competências no âmbito da Lei 50/2018
de 16 de agosto –
Classificações económicas e contas patrimoniais específicas;
Consultar

Perguntas Frequentes (FAQ’s);
Consultar
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⑤ ÂMBITO COMERCIAL / DIVERSOS:
✓ FUNDAÇÕES > Decreto-Lei 157/2019 de 22 de outubro: Regula a forma do ato de instituição e
o Regime do Registo de Fundações;
Diploma
Resumo DRE

✓ ELETRICIDADE > Decreto-Lei 162/2019 de 25 de outubro: Aprova o regime jurídico aplicável
ao autoconsumo de energia renovável;
Diploma
Resumo DRE

⑥ AGENDA DO PRÓXIMO MÊS:
✓ Até quinta-feira 31 de outubro
RCBE > (prazo prorrogado) Declaração eletrónica do Registo Central do Beneficiário Efetivo
pelas sociedades e demais entidades sujeitas a registo comercial;
FATURAÇÃO > (aguarda nova prorrogação) Comunicação eletrónica de informação relativa
aos estabelecimentos, sistemas e séries de faturação, nos termos dos artigos 34.º e 35.º do
Decreto-Lei 28/2019 de 15 de fevereiro;
IRS / IRC > Envio eletrónico da declaração Modelo 30, referente a rendimentos pagos ou
colocados à disposição de entidades não residentes durante o mês de agosto de 2019;
IVA > Adesão eletrónica por opção ao regime de IVA de caixa a partir de 1 de janeiro de
2020, pelos sujeitos passivos com um volume de negócios igual ou inferior a 500.000€ no
exercício de 2018 e que reúnam as demais condições para exercer essa opção;
SEGURANÇA SOCIAL > Declaração de rendimentos relativos ao 3.º trimestre de 2019, pelos
trabalhadores independentes;
IUC > Pagamento do imposto relativo aos veículos cujo aniversário de matrícula ocorra no
mês de outubro;
✓ Até segunda-feira 11 de novembro
IRS > Envio eletrónico da Declaração Mensal de Remunerações (DMR) reportada ao mês de
outubro de 2019;
IVA > Entrega eletrónica da declaração periódica referente ao mês de setembro de 2019,
pelos sujeitos passivos enquadrados no regime mensal;
SEGURANÇA SOCIAL > Envio eletrónico da Declaração de Remunerações (DRI) relativa ao mês
de outubro de 2019;
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✓ Até sexta-feira 15 de novembro
E-FATURA > Comunicação eletrónica (via ficheiro SAFT) dos elementos das faturas emitidas
no mês de outubro de 2019;
IVA >
(NOVO PRAZO) Pagamento do imposto relativo à declaração periódica do mês de setembro
de 2019, pelos sujeitos passivos enquadrados no regime mensal;
Entrega eletrónica da declaração periódica referente ao 3.º trimestre de 2019, pelos
sujeitos passivos enquadrados no regime trimestral;
CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES > Pagamento das contribuições e encargos com pensões
relativos ao mês de outubro de 2019;
INTRASTAT > Envio eletrónico de informação estatística intracomunitária reportada ao mês
de outubro de 2019.
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