BOLETIM QUINZENAL 11/2022
ATUALIDADES LEGAIS
JUNHO 2022 – 1.ª QUINZENA

① ÂMBITO TRIBUTÁRIO / FINANÇAS:
✓ NÃO RESIDENTES > Ofício-Circulado 90054/2022: Representação fiscal do não residente –
Clarificação de procedimentos;
Consultar

✓ BREXIT > Despacho 85/2022-XXIII do SEAF: Saída do Reino Unido da UE – Designação de
representante fiscal até 31 de dezembro de 2022;
Consultar

✓ INSPEÇÃO TRIBUTÁRIA > Despacho 7048/22 da AT: Cadastro dos Grandes Contribuintes 2022;
Despacho
Informação PLMJ

✓ COMUNICAÇÃO > Portal das Finanças: Adesão às notificações eletrónicas;
Consultar

② ÂMBITO CONTRIBUTIVO / SEGURANÇA SOCIAL:
✓ SETOR SOCIAL >
Portal da Segurança Social: Prorrogação do prazo de envio eletrónico (aplicação OCIP) das
contas referentes ao ano de 2021 pelas IPSS e equiparadas, até 30 de junho;
Consultar

Portaria 154-A/2022 de 2 de junho: Cria e regula a Medida de Apoio ao Reforço de
Emergência de Equip. Sociais e de Saúde 2022 (MAREESS) – Candidaturas até 31 de julho;
Diploma
Informação IEFP

③ ÂMBITO LABORAL / EMPREGO:
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④ ÂMBITO EMPRESARIAL / SETOR PRIVADO:
✓ SETOR DO TURISMO > Despacho Normativo 9/2022 do SETCS: Altera o Despacho Normativo
4/2020 do SET, que cria uma linha de apoio financeiro, destinada às necessidades de
tesouraria das microempresas turísticas;
Consultar

⑤ ÂMBITO ADMINISTRATIVO / SETOR PÚBLICO:
✓ CONTABILIDADE > CNC: Atualização das FAQ 18 – «Perímetro de consolidação de natureza
orçamental (NCP26) e de natureza financeira (NCP22)» e FAQ 40 do SNC-AP – «Modelos de
demonstrações financeiras e orçamentais»;
Consultar

⑥ ÂMBITO GERAL / DIVERSOS:
✓ PANDEMIA > Resolução do Conselho de Ministros 47/2022: Prorroga a situação de alerta até
30 de junho de 2022, no âmbito da pandemia da doença COVID-19;
Consultar

✓ ENSINO SUPERIOR > Decreto-Lei 39/2022 de 31 de maio: Altera o regime dos Cursos de
Especialização Tecnológica (CET);
Consultar

✓ TABACO > Portaria 154/2022 de 2 de junho: Estabelece as regras relativas aos locais onde é
permitido fumar;
Consultar

⑨ AGENDA DA PRÓXIMA QUINZENA:
✓ Até segunda-feira 13 de junho
IRS > Envio eletrónico da Declaração Mensal de Remunerações (DMR) reportada ao mês de
maio de 2022;
SEGURANÇA SOCIAL > Envio eletrónico da Declaração de Remunerações (DRI) relativa ao mês
de maio de 2022;
E-FATURA > Comunicação eletrónica (via ficheiro SAFT) dos elementos das faturas emitidas
no mês de maio de 2022;
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✓ Até quarta-feira 15 de junho
INTRASTAT > Envio eletrónico de informação estatística intracomunitária reportada ao mês
de maio de 2022;
CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES > Pagamento das contribuições e encargos com pensões
relativos ao mês de maio de 2022;
✓ Até segunda-feira 20 de junho
IRS / IRC > Pagamento do imposto retido na fonte durante o mês de maio de 2022
(mediante DMR / Declaração de Retenções);
IVA >
(PRAZO PRORROGADO) Entrega eletrónica da declaração periódica relativa ao mês de abril de
2022, pelos sujeitos passivos enquadrados no regime mensal;
Envio eletrónico da declaração recapitulativa (transmissões de bens e prestações de
serviços intracomunitários) referente ao mês de maio de 2022;
SELO > Entrega eletrónica da Declaração Mensal de Imposto do Selo (DMIS) reportada ao
mês de maio de 2022, e pagamento do respetivo imposto;
SEGURANÇA SOCIAL > Pagamento das contribuições relativas ao mês de maio de 2022;
FUNDOS DE COMPENSAÇÃO DO TRABALHO > Pagamento das entregas reportadas ao mês de maio
de 2022;
ADSE > (até ao dia de liquidação das respetivas remunerações ou pensões) Pagamento das
contribuições referentes ao mês de junho de 2022;
✓ Até quinta-feira 23 de junho
BANCO DE PORTUGAL > Reporte eletrónico da Comunicação de Operações e Posições com o
Exterior (COPE) relativa ao mês de maio de 2022, pelas entidades coletivas residentes que
realizem um total anual de transações igual ou superior a 100.000€;
✓ Até segunda-feira 27 de junho
IVA > (PRAZO PRORROGADO) Pagamento do imposto relativo ao mês de abril de 2022, pelos
sujeitos passivos enquadrados no regime mensal;
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✓ Até quinta-feira 30 de junho
IRS >
Entrega eletrónica da declaração de rendimentos Modelo 3 referente ao exercício de 2021
(ou confirmação da liquidação provisória no âmbito da declaração automática);
Envio eletrónico da declaração Modelo 49 a fim da prorrogação do prazo de entrega da
declaração Modelo 3, decorrente de rendimentos auferidos no estrangeiro no ano de 2021
e cujo imposto no Estado da fonte ainda não esteja determinado;
Entrega eletrónica da declaração Modelo 19, pelas entidades patronais que beneficiaram
no período de 2021, trabalhadores ou membros de órgãos sociais com valores mobiliários
decorrentes de planos de opção, subscrição, atribuição ou equivalentes;
IRS / IRC > Envio eletrónico da declaração Modelo 30, referente a rendimentos pagos ou
colocados à disposição de entidades não residentes durante o mês de abril de 2022;
IUC > Pagamento do imposto relativo aos veículos cujo aniversário de matrícula ocorra no
mês de junho;
SETOR SOCIAL > (PRAZO PRORROGADO) Envio eletrónico na aplicação OCIP das contas referentes
ao ano de 2021, pelas Instituições Particulares de Solidariedade Social e equiparadas
(consultar informação supra);
IMPIC > Comunicação eletrónica de transações imobiliárias e contratos de arrendamento
com renda mensal igual ou superior a 2.500€, efetuados no 1.º trimestre de 2022 pelas
entidades imobiliárias (Regulamento 603/2021 do IMPIC);
SGPS > Reporte eletrónico à IGF das participações financeiras detidas em 31 de dezembro
de 2021 pelas Sociedades Gestoras de Participações Sociais.
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