BOLETIM QUINZENAL 12/2019
ATUALIDADES LEGAIS
JUNHO 2019 – 2.ª QUINZENA

① ÂMBITO TRIBUTÁRIO / FINANÇAS:
 IRC > Portal das Finanças: Manual de preenchimento do Quadro 07 da declaração de
rendimentos Modelo 22 do IRC – 2018;
Consultar

 EBF > Portal do Governo: Benefícios fiscais em Portugal – Conceitos, metodologia e prática;
Consultar

② ÂMBITO CONTRIBUTIVO / SEGURANÇA SOCIAL:
 PROTEÇÃO SOCIAL > Decreto-Lei 79/2019 de 14 de junho: Altera os regimes jurídicos do
pagamento indevido de prestações, e da atribuição de pensões de invalidez, velhice e de
sobrevivência do regime geral da segurança social;
Diploma
Resumo

 APOIOS SOCIAIS > Portaria 191/2019 de 24 de junho: Regula a prova da situação escolar para
efeitos de atribuição e manutenção do abono de família para crianças e jovens, bem como
das prestações por morte e manutenção da pensão de sobrevivência do regime geral da SS;
Consultar

③ ÂMBITO LABORAL / EMPREGO:
 CONTRATAÇÃO COLETIVA > Portal da ACT: Relatório anual sobre a evolução da negociação
coletiva em 2018;
Consultar
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④ ÂMBITO ADMINISTRATIVO / SETOR PÚBLICO:
 PROGRESSÕES NA CARREIRA > Declaração de Retificação 30/2019: Retifica o Decreto-Lei
65/2019 de 20 de maio, que mitiga os efeitos do congelamento ocorrido entre 2011 e 2017
nas carreiras em que a progressão depende do tempo de serviço;
Consultar

⑤ ÂMBITO COMERCIAL / DIVERSOS:
 EDUCAÇÃO > Despacho 5754-A/2019 do SEE: Calendário escolar 2019/2020;
Consultar

 FORÇAS ARMADAS > Lei Orgânica 2/2019 de 17 de junho: Aprova a lei de programação militar;
Consultar

 SIRESP > Decreto-Lei 81-A/2019 de 17 de junho: Procede à reorganização institucional do
SIRESP – Sistema Integrado das Redes de Emergência e Segurança de Portugal;
Consultar

 PROPINAS > Lei 42/2019 de 21 de junho: Determina como única consequência pelo
incumprimento do pagamento das propinas o não reconhecimento dos atos académicos;
Consultar

 ARRENDAMENTO > Lei 43/2019 de 21 de junho: Interpretação autêntica do n.º 7 do artigo
1041.º do Código Civil – considera que os contratos em regime de arrendamento apoiado
são os contratos de cariz social (arrendamento apoiado, renda apoiada e renda social);
Consultar

 AUTENTICAÇÃO ELETRÓNICA > Portaria 190-A/2019 de 21 de junho: Primeira alteração à
Portaria 77/2018 de 16 de março de 2018, que procede à regulamentação necessária ao
desenvolvimento da Chave Móvel Digital (CMD);
Consultar

 IMOBILIÁRIO > Notas Informativas da PLMJ:
Novo Regulamento 276/2019 do IMPIC de prevenção e combate ao branqueamento de
capitais e ao financiamento do terrorismo, vigente a partir de 26 de junho de 2019;
Nota Informativa
Regulamento

Novas regras para obras coercivas – Decreto-Lei 66/2019 de 21 de maio;
Nota Informativa
Diploma
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⑥ AGENDA DA PRÓXIMA QUINZENA:
 Até domingo 30 de junho
IRS >
Entrega eletrónica da declaração de rendimentos Modelo 3 referente ao exercício de 2018;
Entrega eletrónica da declaração Modelo 49 a fim da prorrogação do prazo de entrega da
declaração Modelo 3, decorrente de rendimentos auferidos no estrangeiro no ano de 2018
e cujo imposto no Estado da fonte ainda não esteja determinado;
Envio eletrónico da declaração Modelo 19, pelas entidades patronais que beneficiaram no
ano de 2018, trabalhadores ou membros de órgãos sociais com valores mobiliários
decorrentes de planos de opção, subscrição, atribuição ou equivalentes;
IRC > (prazo prorrogado) Entrega eletrónica da declaração de rendimentos Modelo 22
relativa ao exercício de 2018, e pagamento do respetivo imposto quando aplicável;
IRS / IRC > Envio eletrónico da declaração Modelo 30, referente a rendimentos pagos ou
colocados à disposição de entidades não residentes durante o mês de abril de 2019;
FATURAÇÃO > Comunicação eletrónica de informação relativa aos estabelecimentos e
faturação, nos termos do artigo 34.º do Decreto-Lei 28/2019 de 15 de fevereiro;
Diploma

RCBE > (prazo prorrogado) Declaração eletrónica do Registo Central do Beneficiário Efetivo
pelas sociedades e demais entidades coletivas;
SGPS > Comunicação eletrónica à Inspeção-Geral das Finanças das participações financeiras
detidas em 31 de dezembro de 2018 pelas Sociedades Gestoras de Participações Sociais;
IPSS > (prazo prorrogado) Envio eletrónico das contas anuais reportadas ao ano de 2018,
pelas Instituições Particulares de Solidariedade Social e equiparadas;
 Até segunda-feira 1 de julho
IUC > Pagamento do imposto relativo aos veículos cujo aniversário de matrícula ocorra no
mês de junho;
 Até sexta-feira 5 de julho
REVISORES OFICIAIS DE CONTAS > Comunicação eletrónica à CMVM dos relatórios de auditoria
emitidos no 2.º trimestre de 2019;
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 Até quarta-feira 10 de julho
IRS > Envio eletrónico da Declaração Mensal de Remunerações (DMR) reportada ao mês de
junho de 2019;
IVA > Entrega eletrónica da declaração periódica referente ao mês de maio 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 (DR) relativa ao mês
de junho de 2019;
 Até segunda-feira 15 de julho
IES > Envio eletrónico da declaração anual e respetivos anexos, reportados ao ano de 2018;
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.
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