BOLETIM QUINZENAL 14/2019
ATUALIDADES LEGAIS
JULHO 2019 – 2.ª QUINZENA

① ÂMBITO TRIBUTÁRIO / FINANÇAS:
 IRS > Portal das Finanças: Declaração Modelo 3 de IRS relativa aos rendimentos de 2018 –
Balanço da Campanha;
Consultar

 RESIDENTES NÃO HABITUAIS > Portaria 230/2019 de 23 de julho: Altera a tabela de atividades
de elevado valor acrescentado prevista no n.º 10 do artigo 72.º e no n.º 5 do artigo 81.º do
Código do IRS (taxas especiais e eliminação da dupla tributação jurídica internacional);
Consultar

 NOTIFICAÇÕES ELETRÓNICAS > Portaria 233/2019 de 25 de julho: Regulamenta o regime das
notificações e citações eletrónicas de dados em área reservada no Portal das Finanças,
designado como «Notificações e Citações Eletrónicas – Portal das Finanças» (NCEPF);
Consultar

 EVASÃO FISCAL > Portal do Governo: Relatório de atividades desenvolvidas no âmbito do
combate à fraude e evasão fiscais e aduaneiras – 2018;
Consultar

② ÂMBITO CONTRIBUTIVO / SEGURANÇA SOCIAL:
 CONTRIBUINTES ESTRATÉGICOS > Portal do Governo: Balanço do «Gestor do Contribuinte»
(acompanhamento personalizado das maiores entidades empregadoras);
Consultar

 TRABALHADORES INDEPENDENTES > Portal da Segurança Social: Declaração de rendimentos
relativos ao 2.º trimestre de 2019, até 31 de julho;
Informação
Guia Prático
FAQ's (Perguntas Frequentes)

 APOIOS SOCIAIS > Portal da Segurança Social: Pedido eletrónico de reembolso de despesas de
funeral, disponível na Segurança Social Direta (SSD);
Informação
Guia Prático
Fonte: DRE / OCC / OROC / Portal do ACT, BdP, CMVM, CNC, Finanças, Governo, IEFP e Seg. Social / PLMJ / PwC
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③ ÂMBITO LABORAL / EMPREGO:
 EMIGRANTES > Portal do IEFP: Medida de Apoio ao Regresso de Emigrantes a Portugal –
Candidaturas e regulamento disponíveis;
Informação
Regulamento
Perguntas Frequentes (FAQ's)

 LABORAL > Edição do Centro de Relações Laborais: Relatório anual sobre emprego e
formação profissional – 2018;
Consultar

④ ÂMBITO ADMINISTRATIVO / SETOR PÚBLICO:
 PATRIMÓNIO > Decreto-Lei 94/2019 de 16 de julho: Aprova o plano de reabilitação de
património público para arrendamento acessível;
Diploma
Resumo

 FORMAÇÃO > Portaria 231/2019 de 23 de julho: Regulamenta o Programa de Capitação
Avançada para Trabalhadores em Funções Públicas (CAT);
Consultar

 SNC-AP > Portal da CNC: Nova FAQ 39 (Perguntas Frequentes) – Reconhecimento contabilístico de taxas pelas entidades da Administração Local;
Consultar

⑤ ÂMBITO COMERCIAL / DIVERSOS:
 HABITAÇÃO > Decreto-Lei 95/2019 de 18 de julho: Estabelece o regime aplicável à
reabilitação de edifícios ou frações autónomas;
Diploma
Resumo

 JOGO > Portaria 227-A/2019 de 19 de julho: Aprova o novo regulamento do jogo social do
Estado denominado «Lotaria Nacional»;
Consultar

 PROCESSO JUDICIAL > Decreto-Lei 97/2019 de 26 de julho: Altera o Código de Processo Civil,
modificando o regime de tramitação eletrónica dos processos judiciais;
Diploma
Resumo

Fonte: DRE / OCC / OROC / Portal do ACT, BdP, CMVM, CNC, Finanças, Governo, IEFP e Seg. Social / PLMJ / PwC
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 JUROS DE MORA > Aviso 11571/2019 da DGTF: Mantém as taxas supletivas de juros
moratórios relativos a créditos de empresas comerciais em 7% e 8% (pagamentos em
atraso previstos no Decreto-Lei 62/2013 de 10 de maio), vigentes no 2.º semestre de 2019;
Consultar

 RCBE > Declaração de Retificação 34/2019: Retifica a Portaria 200/2019 de 28 de junho,
que estabelece os prazos para a declaração inicial do Registo Central de Beneficiário Efetivo
(até 31 de outubro de 2019 pelas entidades sujeitas a registo comercial);
Consultar

 PAGAMENTOS > Comunicado do Banco de Portugal: Comunidade bancária lança solução para
apoiar as empresas nos pagamentos de serviços e nos pagamentos ao Estado;
Consultar

 RECICLAGEM > PLMJ: Implementação do projeto piloto de «Tara Recuperável»;
Consultar

⑥ AGENDA DO PRÓXIMO MÊS:
 Até quarta-feira 31 de julho
IRC > Liquidação do 1.º Pagamento por Conta – 2019, pelas entidades que apuraram
imposto (coleta) igual ou superior a 200€ no exercício anterior;
DERRAMA ESTADUAL > Liquidação do 1.º Pagamento Adicional por Conta – 2019, pelas
entidades que auferiram um lucro tributável superior a 1.500.000€ no ano transato;
IRS > Envio eletrónico da declaração Modelo 31, pelas entidades devedoras de rendimentos
sujeitos a retenção na fonte a taxas liberatórias cujos titulares residentes beneficiem de
isenção, dispensa de retenção ou redução de taxa no exercício de 2018;
IRS / IRC > Envio eletrónico da declaração Modelo 30, referente a rendimentos pagos ou
colocados à disposição de entidades não residentes durante o mês de maio de 2019;
IUC > Pagamento do imposto relativo aos veículos cujo aniversário de matrícula ocorra no
mês de julho;
SEGURANÇA SOCIAL > Declaração de rendimentos relativos ao 2.º trimestre de 2019, pelos
trabalhadores independentes (consultar informação supra);
ABONO DE FAMÍLIA > Prova Escolar eletrónica referente ao ano letivo 2019/2020;
Guia Prático

Fonte: DRE / OCC / OROC / Portal do ACT, BdP, CMVM, CNC, Finanças, Governo, IEFP e Seg. Social / PLMJ / PwC
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 Até segunda-feira 12 de agosto
IRS > Envio eletrónico da Declaração Mensal de Remunerações (DMR) reportada ao mês de
julho de 2019;
IVA > Entrega eletrónica da declaração periódica referente ao mês de junho de 2019 e
pagamento do respetivo imposto quando aplicável, pelos sujeitos passivos enquadrados no
regime normal mensal;
SEGURANÇA SOCIAL > Envio eletrónico da Declaração de Remunerações (DRI) relativa ao mês
de julho de 2019;
IAPMEI > Renovação eletrónica da certificação PME relativa ao ano de 2019;
 Até quinta-feira 15 de agosto
INTRASTAT > Envio eletrónico de informação estatística intracomunitária reportada ao mês
de julho de 2019;
 Até sexta-feira 16 de agosto
IVA > Entrega eletrónica da declaração periódica referente 2.º trimestre de 2019 e
pagamento do respetivo imposto quando aplicável, pelos sujeitos passivos enquadrados no
regime normal trimestral;
E-FATURA > Comunicação eletrónica (via ficheiro SAFT) dos elementos das faturas emitidas
no mês de julho de 2019;
CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES > Pagamento das contribuições e encargos com pensões
relativos ao mês de julho de 2019;
 Até terça-feira 20 de agosto
IRS / IRC / IS > Pagamento do imposto retido na fonte durante o mês de julho de 2019;
IVA > Envio eletrónico da declaração recapitulativa (transmissões de bens e prestações de
serviços intracomunitários) referente ao mês de julho de 2019;
SEGURANÇA SOCIAL > Pagamento das contribuições relativas ao mês de julho de 2019;
FUNDOS DE COMPENSAÇÃO DO TRABALHO > Pagamento das entregas reportadas ao mês de julho
de 2019;
ADSE > (até ao dia de liquidação das respetivas remunerações ou pensões) Pagamento das
contribuições referentes ao mês de agosto de 2019;

Fonte: DRE / OCC / OROC / Portal do ACT, BdP, CMVM, CNC, Finanças, Governo, IEFP e Seg. Social / PLMJ / PwC
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 Até quinta-feira 22 de agosto
BANCO DE PORTUGAL > Reporte eletrónico da Comunicação de Operações e Posições com o
Exterior (COPE) referente ao mês de julho de 2019, pelas entidades coletivas residentes que
realizem um total anual de transações igual ou superior a 100.000€;
 Até sábado 31 de agosto
IRS > Pagamento do imposto relativo ao exercício de 2018, decorrente da liquidação da
declaração de rendimentos Modelo 3 (quando efetuada até 31 de julho);
IRS / IRC > Envio eletrónico da declaração Modelo 30, referente a rendimentos pagos ou
colocados à disposição de entidades não residentes durante o mês de junho de 2019;
IMI > Pagamento da 2.ª prestação (um terço) do imposto relativo ao ano de 2019 se
superior a 500€;
IMPIC > Comunicação eletrónica de transações imobiliárias e contratos de arrendamento
com renda mensal igual ou superior a 2.500€, efetuados no 1.º semestre de 2019 pelas
entidades com atividade imobiliária (artigo 20.º do Regulamento 276/2019 do IMPIC);
 Até segunda-feira 2 de setembro
IUC > Pagamento do imposto relativo aos veículos cujo aniversário de matrícula ocorra no
mês de agosto.

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