BOLETIM QUINZENAL 01/2020
ATUALIDADES LEGAIS
JANEIRO 2020 – 1.ª QUINZENA

① ÂMBITO TRIBUTÁRIO / FINANÇAS:
✓ AGENDA FISCAL > OCC: Calendário fiscal online – 2020;
Consultar

✓ IMT > Ofício-Circulado 40117/2019: Declaração Modelo 11 – Cumprimento da obrigação
declarativa prevista no artigo 49.º do CIMT por entidades e profissionais com competência
para autenticar documentos particulares eletronicamente depositados;
Consultar

② ÂMBITO CONTRIBUTIVO / SEGURANÇA SOCIAL:
✓ CUIDADOR INFORMAL > Portaria 2/2020 de 10 de janeiro: Regulamenta os termos do
reconhecimento e manutenção do Estatuto do Cuidador Informal, aprovado em anexo à Lei
100/2019 de 6 de setembro;
Consultar

✓ TRABALHADORES INDEPENDENTES > Portal da Segurança Social: Entrega eletrónica da
declaração de rendimentos relativos ao 4.º trimestre de 2019, até 31 de janeiro de 2020;
Informação SS
Guia Prático
FAQ's (Perguntas Frequentes)

✓ PROTEÇÃO SOCIAL > Portal da Segurança Social: Crianças e jovens;
Consultar

✓ APOIOS SOCIAIS > Portal da Segurança Social: Datas de pagamento dos subsídios sociais e
pensões no mês de janeiro de 2020;
Consultar

✓ PENSÕES > Portal da Segurança Social: Atualização das pensões em janeiro;
Consultar

Fonte: DRE / OCC / OROC / Portal do ACT, BdP, CMVM, CNC, DGAL, Finanças, Governo, IEFP e Seg. Social / PLMJ / PwC
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③ ÂMBITO LABORAL / EMPREGO:
✓ ADMINISTRATIVOS > Portaria 411-A/2019 de 31 de dezembro: Altera a Portaria 182/2018 de
22 de junho, que regula as condições de trabalho dos trabalhadores administrativos não
abrangidos por regulamentação coletiva específica, com efeitos a partir de 1 de julho 2019;
Consultar

④ ÂMBITO ADMINISTRATIVO / SETOR PÚBLICO:
✓ MUNICÍPIOS > Portal Autárquico: Relatório de Análise das Prestações de Contas Individuais
dos Municípios – 2018;
Relatório
Anexos

⑤ ÂMBITO COMERCIAL / DIVERSOS:
✓ TRANSPORTES PÚBLICOS > Decreto-Lei 1-A/2020 de 3 de janeiro: Dá continuidade em 2020 ao
Programa de Apoio à Redução Tarifária (PART) nos transportes públicos;
Diploma
Resumo DRE

✓ HABITAÇÃO > Decreto-Lei 1/2020 de 9 de janeiro: Cria o Direito real de Habitação Duradoura
(DHR) – gozo de uma habitação alheia como sua residência permanente por um período
vitalício, mediante o pagamento de uma caução pecuniária e de contrapartidas periódicas;
Diploma
Resumo DRE

✓ CONTABILISTAS > Regulamentos 15, 16 e 17/2020 da OCC: Regulamentos disciplinar, do
seguro de responsabilidade civil profissional e da formação contínua, respetivamente;
Regulamento 15/2020
Regulamento 16/2020
Regulamento 17/2020
Síntese OCC

✓ FUNDAÇÕES > PLMJ: Decreto-Lei 157/2019 de 22 de outubro – Regula a forma do ato de
instituição e o regime do registo de fundações;
Consultar

Fonte: DRE / OCC / OROC / Portal do ACT, BdP, CMVM, CNC, DGAL, Finanças, Governo, IEFP e Seg. Social / PLMJ / PwC
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⑥ AGENDA DA PRÓXIMA QUINZENA:
✓ Até quarta-feira 15 de janeiro
E-FATURA > Comunicação eletrónica (via ficheiro SAFT) dos elementos das faturas emitidas
no mês de dezembro de 2019;
IVA > Pagamento do imposto relativo à declaração periódica do mês de novembro de 2019,
pelos sujeitos passivos enquadrados no regime mensal;
CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES > Pagamento das contribuições e encargos com pensões
relativos ao mês de dezembro de 2019;
INTRASTAT > Envio eletrónico de informação estatística intracomunitária reportada ao mês
de dezembro de 2019;
✓ Até segunda-feira 20 de janeiro
IRS / IRC / IS > Pagamento do imposto retido na fonte durante o mês de dezembro de 2019;
IRS / IRC > Comunicação aos sujeitos passivos dos rendimentos pagos e das retenções e
deduções efetuadas no exercício de 2019;
IRS > Comunicação às instituições bancárias da opção pelo englobamento de rendimentos
de capitais sujeitos a retenção na fonte a taxas liberatórias (artigo 71.º) no ano de 2019;
IVA >
Envio eletrónico da declaração recapitulativa (transmissões de bens e prestações de
serviços intracomunitários) referente ao mês de dezembro de 2019 / 4.º trimestre de 2019;
Pedido eletrónico de compensação forfetária dos produtores agrícolas relativa ao 2.º
semestre de 2019;
SEGURANÇA SOCIAL > Pagamento das contribuições relativas ao mês de dezembro de 2019;
FUNDOS DE COMPENSAÇÃO DO TRABALHO > Pagamento das entregas reportadas ao mês de
dezembro de 2019;
ADSE > (até ao dia de liquidação das respetivas remunerações ou pensões) Pagamento das
contribuições referentes ao mês de janeiro de 2020;
✓ Até quarta-feira 22 de janeiro
BANCO DE PORTUGAL > Reporte eletrónico da Comunicação de Operações e Posições com o
Exterior (COPE) referente ao mês de dezembro de 2019, pelas entidades coletivas
residentes que realizem um total anual de transações igual ou superior a 100.000€;

Fonte: DRE / OCC / OROC / Portal do ACT, BdP, CMVM, CNC, DGAL, Finanças, Governo, IEFP e Seg. Social / PLMJ / PwC
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✓ Até sexta-feira 31 de janeiro
E-FATURA > Comunicação eletrónica (via ficheiro XML ou CSV) dos inventários de existências
reportados a 31 de dezembro de 2019 (valorização adiada para 2021);
IRS / IRC >
Entrega eletrónica da declaração Modelo 10, relativa a rendimentos pagos e retenções não
declarados na DMR durante o exercício de 2019;
Envio eletrónico da declaração Modelo 30, referente a rendimentos pagos ou colocados à
disposição de entidades não residentes durante o mês de novembro de 2019;
IRS >
Envio eletrónico da declaração Modelo 37, referente entre outros, às despesas de saúde
comparticipadas no ano de 2019;
Envio eletrónico da declaração Modelo 44, relativa às rendas recebidas durante o exercício
de 2019, sem emissão dos respetivos recibos de renda eletrónicos;
Envio eletrónico das declarações Modelo 45, 46 e 47, referente às despesas de saúde, de
educação, e encargos com lares, respetivamente, transacionados no ano de 2019 sem
comunicação eletrónica no portal e-fatura (via ficheiro SAFT);
IRC > Envio eletrónico da declaração de substituição Modelo 22 reportado ao exercício de
2018, quando existam correções ao valor da transmissão de imóveis (artigo 64.º) e o
respetivo Valor Patrimonial Tributário (VPT) não estava determinado em 30 de junho 2019;
IVA >
Alteração eletrónica para o regime normal, pelos sujeitos passivos enquadrados nos
regimes de isenção (artigo 53.º) ou forfetário dos produtores agrícolas (artigo 59.º-A) que
ultrapassaram um volume de negócios de 10.000€ durante o exercício de 2019;
Opção eletrónica pelos regimes de isenção (artigo 53.º) ou forfetário dos produtores
agrícolas (artigo 59.º-A) no ano de 2020, quando enquadrados no regime normal e reúnam
as condições do regime de isenção;
Opção eletrónica pelo regime normal mensal, quando enquadrados no regime normal
trimestral;
IUC > Pagamento do imposto relativo aos veículos cujo aniversário de matrícula ocorra no
mês de janeiro;
SEGURANÇA SOCIAL > Declaração de rendimentos relativos ao 4.º trimestre de 2019, pelos
trabalhadores independentes (consultar informação supra);
REVISORES OFICIAIS DE CONTAS > Envio eletrónico à CMVM das respostas ao questionário
PBCFT – Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais e ao Financiamento do
Terrorismo, relativo ao ano de 2020 (Carta-Circular 1/2017 da CMVM).
Fonte: DRE / OCC / OROC / Portal do ACT, BdP, CMVM, CNC, DGAL, Finanças, Governo, IEFP e Seg. Social / PLMJ / PwC
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