BOLETIM QUINZENAL 13/2019
ATUALIDADES LEGAIS
JULHO 2019 – 1.ª QUINZENA

① ÂMBITO TRIBUTÁRIO / FINANÇAS:
 FATURAÇÃO > Despacho 254/2019-XXI do SEAF: Comunicação eletrónica de informação
relativa aos estabelecimentos e faturação, nos termos do artigo 34.º do Decreto-Lei
28/2019 de 15 de fevereiro – Prorrogação do prazo até 31 de outubro de 2019;
Consultar

 IES / DA >
Despacho 271/2019-XXI do SEAF: Entrega eletrónica da declaração IES / DA referente ao
exercício de 2018 – Prorrogação do prazo até 17 de julho de 2019;
Consultar

Portal da OCC: Declaração IES / DA 2018 – Informações e alertas diárias;
Consultar

 IRS > Ofício-Circulado 90027/2019: Inscrição eletrónica como Residente Não Habitual (RNH)
– Criação do estado de «suspenso»;
Consultar

 IDENTIFICAÇÃO FISCAL > Portal das Finanças: Atribuição de uma nova gama de Número de
Identificação Fiscal (NIF) a pessoas singulares, com algarismo inicial 3;
Consultar

② ÂMBITO CONTRIBUTIVO / SEGURANÇA SOCIAL:
 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA > Portal do Governo: Medidas iSIMPLEX 2019, com destaque
para a Declaração de Remunerações Única (DR e DMR) e a plataforma única de Segurança
Social e Fundos de Compensação do Trabalho (FCT);
Consultar

 ABONO DE FAMÍLIA > Portal da Segurança Social: Prova Escolar eletrónica referente ao ano
letivo 2019/2020, até 31 de julho;
Informação
Guia Prático
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 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: Datas de pagamento dos subsídios sociais e
pensões no mês de julho de 2019;
Consultar

③ ÂMBITO LABORAL / EMPREGO:
 INCENTIVOS AO EMPREGO > Portal do IEFP: Novo Regulamento relativo às Medidas ContratoEmprego e Contrato-Geração;
Regulamento
Informação

 EMIGRANTES > Portaria 214/2019 de 5 de julho: Define a medida de Apoio ao Regresso de
Emigrantes a Portugal, no âmbito do Programa Regressar;
Diploma
Informação IEFP

④ ÂMBITO ADMINISTRATIVO / SETOR PÚBLICO:
 EXECUÇÃO ORÇAMENTAL > Decreto-Lei 84/2019 de 28 de junho: Estabelece as normas de
execução do Orçamento do Estado para 2019;
Consultar

 PARENTALIDADE > Decreto-Lei 85/2019 de 1 de julho: Permite aos trabalhadores da
Administração Pública faltarem justificadamente 3 horas para acompanhamento de menor
de 12 anos no 1.º dia do ano letivo;
Diploma
Resumo

 VEÍCULOS > Resolução do Conselho de Ministros 106/2019: Promove a aquisição e a locação
de veículos de zero emissões por parte de setor empresarial do Estado, contribuindo para a
descarbonização das frotas das empresas públicas;
Consultar
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⑤ ÂMBITO COMERCIAL / DIVERSOS:
 RCBE > Portaria 200/2019 de 28 de junho: 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, e até 30 de novembro de 2019 pelas demais entidades;
Consultar

 LIVRO DE RECLAMAÇÕES > Portal do Governo: Adesão à plataforma do Livro de Reclamações
Eletrónico (LRE) pelos operadores económicos que exercem atividades fiscalizadas pela
ASAE – Alargamento do prazo até 31 de dezembro de 2019;
Informação
Nota Informativa PLMJ

 PROPRIEDADE INDUSTRIAL > Portaria 201-A/2019 de 1 de julho: Atualiza os montantes das
taxas e prevê novas taxas resultantes dos atos inseridos pelo novo Código da Propriedade
Industrial;
Diploma
Retificação (Tabelas)

⑥ AGENDA DA PRÓXIMA QUINZENA:
 Até segunda-feira 15 de julho
DOSSIER FISCAL > Constituição e entrega quando aplicável, do processo de documentação
fiscal referente ao exercício de 2018;
E-FATURA > Comunicação eletrónica (via ficheiro SAFT) dos elementos das faturas emitidas
no mês de junho de 2019;
CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES > Pagamento das contribuições e encargos com pensões
relativos ao mês de junho de 2019;
INTRASTAT > Envio eletrónico de informação estatística intracomunitária reportada ao mês
de junho de 2019;
 Até quarta-feira 17 de julho
IES > (prazo prorrogado) Entrega eletrónica da declaração anual e respetivos anexos,
reportados ao ano de 2018 (consultar despacho supra);
 Até sexta-feira 19 de julho
BANCO DE PORTUGAL > Reporte eletrónico da Comunicação de Operações e Posições com o
Exterior (COPE) referente ao mês de junho de 2019, pelas entidades coletivas residentes
que realizem um total anual de transações igual ou superior a 100.000€;
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 Até segunda-feira 22 de julho
IRS > Liquidação do 1.º Pagamento por Conta – 2019, pelos titulares de rendimentos da
categoria B;
IRS / IRC / IS > Pagamento do imposto retido na fonte durante o mês de junho de 2019;
IVA >
Envio eletrónico da declaração recapitulativa (transmissões de bens e prestações de
serviços intracomunitários) referente ao mês de junho de 2019 / 2.º trimestre de 2019;
Pedido eletrónico de compensação forfetária dos produtores agrícolas relativa ao 1.º
semestre de 2019;
SEGURANÇA SOCIAL > Pagamento das contribuições relativas ao mês de junho de 2019;
FUNDOS DE COMPENSAÇÃO DO TRABALHO > Pagamento das entregas reportadas ao mês de
junho de 2019;
ADSE > (até ao dia de liquidação das respetivas remunerações ou pensões) Pagamento das
contribuições referentes ao mês de julho de 2019;
 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;
ABONO DE FAMÍLIA > Prova Escolar eletrónica referente ao ano letivo 2019/2020 (consultar
informação supra).
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