BOLETIM QUINZENAL 18/2019
ATUALIDADES LEGAIS
OUTUBRO 2019 – 1.ª QUINZENA

① ÂMBITO TRIBUTÁRIO / FINANÇAS:
✓ E-FATURA > Portal das Finanças: Comunicação eletrónica (via ficheiro SAFT) dos elementos
das faturas emitidas, até dia 12 do mês seguinte a partir de janeiro de 2020;
Informação AT
Novos Prazos – Resumo OCC

✓ IRS / IRC >
Portaria 362/2019 de 9 de outubro: Atualização dos coeficientes de desvalorização da
moeda aplicáveis aos bens e direitos alienados durante o ano de 2019;
Consultar

Portaria 365/2019 de 10 de outubro: Aprova a Declaração Modelo 10 – Rendimentos e
Retenções de Residentes, e respetivas instruções de preenchimento;
Consultar

✓ IRS >
Portaria 351/2019 de 7 de outubro: Aprova as novas instruções de preenchimento da
Declaração Modelo 39 – Rendimentos e Retenções a Taxas Liberatórias;
Consultar

Circular 4/2019 e Instrução de Serviço 20005/2019: Regime fiscal dos Residentes Não
Habituais (RNH) – Atividades de Elevado Valor Acrescentado (EVA);
Circular AT
Instrução de Serviço AT
Informação PLMJ

✓ IVA > Ofício-Circulado 30213/2019: Processamento de faturas e outros documentos fiscalmente relevantes, e conservação de livros, registos e respetivos documentos de suporte;
Consultar

✓ SELO > Portaria 339/2019 de 1 de outubro: Aprova o modelo oficial da Declaração Mensal
de Imposto do Selo (DMIS) e respetivas instruções de preenchimento, vigente a partir de 1
de janeiro de 2020;
Consultar

✓ EBF > Portaria 368/2019 de 11 de outubro: Aprova as novas instruções de preenchimento
da Declaração Modelo 25 – Donativos Recebidos;
Consultar
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② ÂMBITO CONTRIBUTIVO / SEGURANÇA SOCIAL:
✓ TRABALHADORES INDEPENDENTES > Portal da Segurança Social: Declaração de rendimentos
relativos ao 3.º trimestre de 2019, até 31 de outubro;
Informação SS
Guia Prático
FAQ's (Perguntas Frequentes)

✓ CUIDADOR INFORMAL > Lei 100/2019 de 6 de setembro: Aprova o Estatuto do Cuidador
Informal, altera o Código dos Regimes Contributivos do Sistema Previdencial de Segurança
Social e a Lei 13/2003 de 21 de maio;
Diploma
Código Contributivo vigente

✓ SETOR SOCIAL > Publicação da CASES: Guia prático da economia social;
Consultar

✓ APOIOS SOCIAIS > Portal da Segurança Social:
Prestação Social para a Inclusão (PSI) alargada para menores de 18 anos;
Informação SS
Monofolha
Guia Prático

Datas de pagamento dos subsídios sociais e pensões no mês de outubro de 2019;
Consultar

✓ INFORMAÇÃO ESTATÍSTICA > Publicação: «Segurança Social em Números» – Agosto de 2019;
Consultar

③ ÂMBITO LABORAL / EMPREGO:

④ ÂMBITO ADMINISTRATIVO / SETOR PÚBLICO:
✓ MUNICÍPIOS >
Portaria 342/2019 de 1 de outubro: Altera o regime de cobrança das taxas devidas nos
julgados de paz e fixa os termos da respetiva repartição entre o Ministério da Justiça e os
Municípios e demais entidades parceiras;
Consultar

Portal Autárquico: Transferência de competências – Lista de municípios que assumem
competências em 2019 e em 2020;
Listagem 2019
Listagem 2020

Fonte: DRE / OCC / OROC / Portal do ACT, BdP, CMVM, CNC, Finanças, Governo, IEFP e Seg. Social / PLMJ / PwC

Pág. 2

⑤ ÂMBITO COMERCIAL / DIVERSOS:
✓ BREXIT > Decreto-Lei 147/2019 de 30 de setembro: Aprova medidas de contingência a
aplicar na eventualidade de uma saída do Reino Unido da União Europeia sem acordo;
Diploma
Resumo DRE
Informação SS

✓ FISIOTERAPEUTAS > Lei 122/2019 de 30 de setembro: Cria a Ordem dos Fisioterapeutas e
aprova o respetivo Estatuto;
Consultar

✓ REGISTO PREDIAL > Decreto-Lei 149/2019 de 9 de outubro: Reforça os mecanismos de
publicitação dos procedimentos de identificação e reconhecimento de prédio rústico ou
misto sem dono conhecido;
Diploma
Resumo DRE

✓ COMPENSAÇÃO DE DÍVIDAS > Decreto-Lei 150/2019 de 10 de outubro: Regula o Sistema
Eletrónico de Compensação (eCompensa), para efeitos de compensação voluntária de
créditos;
Diploma
Resumo DRE

✓ MANUAIS ESCOLARES > Declaração de Retificação 51/2019; Retifica a Lei 96/2019 de 4 de
setembro, que estabelece a gratuitidade dos manuais escolares na escolaridade obrigatória
na rede pública do Ministério da Educação;
Consultar

⑥ AGENDA DA PRÓXIMA QUINZENA:
✓ Até terça-feira 15 de outubro
IVA > (novo prazo) Pagamento do imposto relativo à declaração periódica do mês de agosto
de 2019, pelos sujeitos passivos enquadrados no regime mensal;
E-FATURA > Comunicação eletrónica (via ficheiro SAFT) dos elementos das faturas emitidas
no mês de setembro de 2019;
CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES > Pagamento das contribuições e encargos com pensões
relativos ao mês de setembro de 2019;
INTRASTAT > Envio eletrónico de informação estatística intracomunitária reportada ao mês
de setembro de 2019;
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✓ Até segunda-feira 21 de outubro
IRS / IRC / IS > Pagamento do imposto retido na fonte durante o mês de setembro de 2019;
IVA > Envio eletrónico da declaração recapitulativa (transmissões de bens e prestações de
serviços intracomunitários) referente ao mês de setembro de 2019 / 3.º trimestre de 2019;
SEGURANÇA SOCIAL > Pagamento das contribuições relativas ao mês de setembro de 2019;
FUNDOS DE COMPENSAÇÃO DO TRABALHO > Pagamento das entregas reportadas ao mês de
setembro de 2019;
ADSE > (até ao dia de liquidação das respetivas remunerações ou pensões) Pagamento das
contribuições referentes ao mês de outubro de 2019;
BANCO DE PORTUGAL > Reporte eletrónico da Comunicação de Operações e Posições com o
Exterior (COPE) referente ao mês de setembro de 2019, pelas entidades coletivas
residentes que realizem um total anual de transações igual ou superior a 100.000€;
✓ 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;
Portaria 200/2019 de 28 de junho

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 (consultar informação supra);
IUC > Pagamento do imposto relativo aos veículos cujo aniversário de matrícula ocorra no
mês de outubro.
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