BOLETIM QUINZENAL 17/2019
ATUALIDADES LEGAIS
SETEMBRO 2019 – 2.ª QUINZENA

① ÂMBITO TRIBUTÁRIO / FINANÇAS:
✓ FISCAL > Lei 119/2019 de 18 de setembro: Altera diversos códigos fiscais (designadamente
os prazos de pagamento do IVA e de envio do ficheiro SAFT Faturação) e aprova o justo
impedimento para o exercício da profissão de contabilista certificado;
Diploma
Análise da OCC
Resumo PwC

✓ SAFT CONTABILIDADE > Portal da OCC: SEAF anuncia prorrogação do prazo para o exercício de
2020 (entrega em 2021);
Consultar

✓ PROCESSO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO > Lei 118/2019 de 17 de setembro: Modifica regimes
processuais no âmbito da jurisdição administrativa e tributária, procedendo a diversas
alterações legislativas;
Consultar

✓ DUPLA TRIBUTAÇÃO INTERNACIONAL > Lei 120/2019 de 19 de setembro: Estabelece mecanismos
para a resolução de litígios em resultado da interpretação e aplicação de acordos e
convenções internacionais para evitar a dupla tributação de rendimentos;
Consultar

✓ BREXIT >
Portal das Finanças: IVA – Contingência e preparação de um Brexit sem acordo;
Consultar

Ofício-Circulado 35110/2019: IUC – Veículos procedentes do Reino Unido;
Consultar

✓ IRC > Ofício-Circulado 20212/2019: Limitação à dedutibilidade de gastos de financiamento
– Aplicação no tempo dos novos n.ºs 12 e 13 do artigo 67.º;
Consultar
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② ÂMBITO CONTRIBUTIVO / SEGURANÇA SOCIAL:
✓ PARENTALIDADE > Portal da Segurança Social: Pedido de subsídio parental (inicial e do pai)
disponível na Segurança Social Direta;
Informação SS
Guia Prático

✓ APOIOS SOCIAIS > Portal da Segurança Social: Informação de montantes e datas de
pagamento – Atendimento automático na Linha Segurança Social 300 502 502;
Consultar

✓ SETOR SOCIAL > Portaria 290/2019 de 5 de setembro: Programa PARES 2.0 (Projetos de
investimento na criação de novos lugares em creches) – Candidaturas até 19 de novembro;
Diploma
Informação SS
Aviso de Abertura

✓ ACOLHIMENTO FAMILIAR > Decreto-Lei 139/2019 de 16 de setembro: Estabelece o regime de
execução do acolhimento familiar, medida de promoção dos direitos e de proteção das
crianças e jovens em perigo;
Diploma
Resumo

③ ÂMBITO LABORAL / EMPREGO:
✓ CONTRATOS SEM TERMO > Portaria 323/2019 de 19 de setembro: Regula a criação da medida
«Converte+», que consiste num apoio financeiro à conversão de contratos de trabalho a
termo em contratos de trabalho sem termo – Candidaturas até 31 de dezembro;
Diploma
Informação IEFP
Aviso de Abertura
Ficha Síntese
Guia de Apoio

④ ÂMBITO ADMINISTRATIVO / SETOR PÚBLICO:
✓ MUNICÍPIOS > Notas Informativas da DGAL:
Classificação das receitas relativas à transferência de competências vigente na Lei 50/2018;
Consultar

Prestação de contas intercalar na sequência da realização de eleições autárquicas;
Consultar

✓ CONTRATOS PÚBLICOS > Portaria 289/2019 de 5 de setembro: Regulamenta os aspetos
complementares da fatura eletrónica;
Consultar
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⑤ ÂMBITO COMERCIAL / DIVERSOS:
✓ REGISTO CRIMINAL > Portaria 319/2019 de 19 de setembro: Identifica os procedimentos
administrativos e as entidades públicas competentes para a respetiva instrução da isenção
de taxa na emissão de certificados do registo criminal;
Consultar

✓ REGISTO PREDIAL > Decreto Regulamentar 4/2019 de 20 de setembro: Altera a
regulamentação aplicável ao sistema de informação cadastral simplificada;
Diploma
Resumo

✓ ASSISTENTES SOCIAIS > Lei 121/2019 de 25 de setembro: Cria a Ordem dos Assistentes Sociais
e aprova o respetivo estatuto;
Consultar

✓ HOMEBANKING > Banco de Portugal: Acesso às contas e pagamentos online obrigados à
«autenticação forte»;
Comunicado
Guia

✓ AUDITORIA > CMVM:
Consulta Pública 8/2018 – Anteprojeto de revisão do regime jurídico de auditoria;
Comunicado
Anteprojeto

Resultados do sistema de controlo de qualidade da auditoria – ciclo 2018/2019;
Comunicado
Relatório

Respostas às perguntas mais frequentes sobre a atividade de auditoria – EOROC e RJSA
(atualização);
Consultar

⑥ AGENDA DO PRÓXIMO MÊS:
✓ Até segunda-feira 30 de setembro
IRC > Liquidação do 2.º Pagamento por Conta – 2019, pelas entidades que apuraram
imposto (coleta) igual ou superior a 200€ no exercício anterior;
DERRAMA ESTADUAL > Liquidação do 2.º Pagamento Adicional por Conta – 2019, pelas
entidades que auferiram um lucro tributável superior a 1.500.000€ no ano transato;
IRS / IRC > Envio eletrónico da declaração Modelo 30, referente a rendimentos pagos ou
colocados à disposição de entidades não residentes durante o mês de julho de 2019;
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✓ Até segunda-feira 30 de setembro (continuação)
IVA > Pedido de reembolso do imposto suportado noutro país no exercício de 2018, por via
eletrónica quando Estado-Membro ou em suporte de papel quando país terceiro;
ADICIONAL AO IMI > Pagamento do imposto relativo ao ano de 2019;
IUC > Pagamento do imposto relativo aos veículos cujo aniversário de matrícula ocorra no
mês de setembro;
✓ Até segunda-feira 7 de outubro
REVISORES OFICIAIS DE CONTAS > Comunicação eletrónica à CMVM dos relatórios de auditoria
emitidos no 3.º trimestre de 2019;
✓ Até quinta-feira 10 de outubro
IRS > Envio eletrónico da Declaração Mensal de Remunerações (DMR) reportada ao mês de
setembro de 2019;
IVA > Entrega eletrónica da declaração periódica referente ao mês de agosto de 2019, pelos
sujeitos passivos enquadrados no regime mensal;
SEGURANÇA SOCIAL > Envio eletrónico da Declaração de Remunerações (DRI) relativa ao mês
de setembro de 2019;
✓ Até segunda-feira 14 de outubro
E-FATURA > (NOVO PRAZO) Comunicação eletrónica (via ficheiro SAFT) dos elementos das
faturas emitidas no mês de setembro de 2019;
✓ 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;
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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