BOLETIM QUINZENAL 9/2022
ATUALIDADES LEGAIS
MAIO 2022 – 1.ª QUINZENA

① ÂMBITO TRIBUTÁRIO / FINANÇAS:
✓ IVA > Lei 10-A/2022 de 28 de abril: Medidas de resposta ao aumento dos preços dos
combustíveis, designadamente a isenção de IVA na transmissão de adubos, fertilizantes e
alimentação animal no âmbito da produção agrícola, até 31 de dezembro de 2022;
Diploma
OC 30246/2022
Informação OCC

✓ IRC > Edição da APECA: Apuramento do lucro tributável, matéria coletável e cálculo do IRC
– Período de tributação de 2021;
Consultar

✓ ISP > Portaria 141-B/2022 de 6 de maio: Revisão e fixação dos valores das taxas do imposto
sobre os produtos petrolíferos até 15 de maio;
Consultar

✓ UCRÂNIA > Despacho 4902/2022 do SEAF: Concessão da franquia de direitos aduaneiros e
isenção do IVA na importação de bens pessoais por particulares ucranianos;
Consultar

② ÂMBITO CONTRIBUTIVO / SEGURANÇA SOCIAL:
✓ CONTRIBUIÇÕES / IMPOSTOS > Portaria 141/2022 de 3 de maio: Diferimento de obrigações
contributivas e fiscais no primeiro semestre de 2022 – Atividades abrangidas;
Diploma
Informação SS
Resumo APECA

✓ CUIDADOR INFORMAL > Portaria 142/2022 de 9 de maio: Consentimento da pessoa cuidada –
Prorrogação do prazo de entrega até 30 de junho;
Consultar
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③ ÂMBITO LABORAL / EMPREGO:
✓ INCENTIVO AO EMPREGO > Portal do IEFP: Candidaturas ao Prémio de Conversão no âmbito da
medida «Incentivo ATIVAR.PT», até 30 de dezembro de 2022;
Informação IEFP
Aviso de Abertura

✓ FRAUDE > Alerta do ACT: Tentativas de burla em nome do ACT;
Consultar

④ ÂMBITO EMPRESARIAL / SETOR PRIVADO:
✓ GÁS NATURAL > Portaria 140/2022 de 29 de abril: Aprova a lista de códigos de atividade
elegíveis no âmbito de sistema de incentivos «Apoiar as Indústrias Intensivas em Gás»;
Consultar

⑤ ÂMBITO ADMINISTRATIVO / SETOR PÚBLICO:
✓ EXECUÇÃO ORÇAMENTAL > Lei 10-B/2022 de 28 de abril: Altera a Lei de Enquadr. Orçamental;
Consultar

✓ MUNICÍPIOS > Nota Informativa da DGAL: Transferência de competências no âmbito da Lei
50/2018 de 16 de agosto, e respetivos diplomas setoriais – Modificações do Orçamento;
Consultar

⑥ ÂMBITO GERAL / DIVERSOS:
✓ PANDEMIA > Resolução do Conselho de Ministros 41-C/2022: Prorroga a situação de alerta
até 31 de maio de 2022, no âmbito da pandemia da doença COVID-19;
Consultar

✓ PRAIAS > Portaria 141-A/2022 de 5 de maio: Identifica para o ano de 2022, as águas
balneares costeiras e interiores, fixando as respetivas épocas balneares e as praias de
banhos onde é assegurada a presença de nadadores-salvadores;
Consultar

✓ ENERGIAS RENOVÁVEIS > Declaração de Retificação 14-A/2022: Retifica o Decreto-Lei 30A/2022 de 18 de abril, que simplifica os procedimentos de controlo prévio de produção de
energia a partir de fontes renováveis;
Consultar

Fonte: ACT, APECA, AT, BdP, CMVM, CNC, DGAL, DRE, IEFP, Governo, OCC, OROC, PLMJ, PwC e SS

Pág. 2

⑨ AGENDA DA PRÓXIMA QUINZENA:
✓ Até quinta-feira 12 de maio
E-FATURA > Comunicação eletrónica (via ficheiro SAFT) dos elementos das faturas emitidas
no mês de abril de 2022;
✓ Até domingo 15 de maio
RELATÓRIO ÚNICO > (PRAZO PRORROGADO) Entrega eletrónica do relatório anual de atividade
social reportado ao exercício de 2021;
INTRASTAT > Envio eletrónico de informação estatística intracomunitária reportada ao mês
de abril de 2022;
✓ Até segunda-feira 16 de maio
CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES > Pagamento das contribuições e encargos com pensões
relativos ao mês de abril de 2022;
✓ Até sexta-feira 20 de maio
IRS / IRC > Pagamento do imposto retido na fonte durante o mês de abril de 2022
(mediante DMR / Declaração de Retenções);
IVA >
(PRAZO PRORROGADO) Entrega eletrónica da declaração periódica relativa ao mês de março /
1.º trimestre de 2022, pelos sujeitos passivos enquadrados no regime mensal ou trimestral,
respetivamente;
Envio eletrónico da declaração recapitulativa (transmissões de bens e prestações de
serviços intracomunitários) referente ao mês de abril de 2022;
SELO > Entrega eletrónica da Declaração Mensal de Imposto do Selo (DMIS) reportada ao
mês de abril de 2022, e pagamento do respetivo imposto;
SEGURANÇA SOCIAL > Pagamento das contribuições relativas ao mês de abril de 2022;
FUNDOS DE COMPENSAÇÃO DO TRABALHO > Pagamento das entregas reportadas ao mês de abril
de 2022;
ADSE > (até ao dia de liquidação das respetivas remunerações ou pensões) Pagamento das
contribuições referentes ao mês de maio de 2022;
BANCO DE PORTUGAL > Reporte eletrónico da Comunicação de Operações e Posições com o
Exterior (COPE) relativa ao mês de abril de 2022, pelas entidades coletivas residentes que
realizem um total anual de transações igual ou superior a 100.000€;
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✓ Até quarta-feira 25 de maio
IVA > (PRAZO PRORROGADO) Pagamento do imposto relativo ao mês de março / 1.º trimestre
de 2022, pelos sujeitos passivos enquadrados no reg. mensal ou trimestral, respetivamente;
✓ Até terça-feira 31 de maio
IRC >
Entrega eletrónica da declaração de rendimentos Modelo 22 relativa ao ano de 2021, e
pagamento do respetivo imposto quando aplicável;
Candidatura ao benefício SIFIDE II (Sistema de Incentivos Fiscais em Investigação e
Desenvolvimento Empresarial) reportado ao exercício de 2021;
IRS / IRC > Envio eletrónico da declaração Modelo 30, referente a rendimentos pagos ou
colocados à disposição de entidades não residentes durante o mês de março de 2022;
IMI > Pagamento da totalidade do imposto relativo ao período de 2021, ou da 1.ª prestação
se superior a 100€;
ADICIONAL AO IMI > Opção (ou renúncia) pela tributação conjunta dos sujeitos passivos
casados ou em união de facto, a fim da tributação referente ao ano de 2022;
IUC > Pagamento do imposto relativo aos veículos cujo aniversário de matrícula ocorra no
mês de maio;
SOCIEDADES COMERCIAIS > Apreciação em assembleia geral do relatório de gestão e contas
consolidadas (ou com aplicação do método da equivalência patrimonial) reportados ao
exercício de 2021;
SETOR SOCIAL > Entrega eletrónica (aplicação OCIP) das contas referentes ao ano de 2021,
pelas Instituições Particulares de Solidariedade Social e equiparadas;
SOCIEDADES DE REVISORES OFICIAS DE CONTAS > Envio à OROC do relatório de gestão e contas
relativos ao período de 2021.
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