BOLETIM QUINZENAL 21/2019
ATUALIDADES LEGAIS
NOVEMBRO 2019 – 2.ª QUINZENA

① ÂMBITO TRIBUTÁRIO / FINANÇAS:
✓ IRC > Despacho 10551/2019 do SEAF: Aprova as alterações da declaração de rendimentos
Modelo 22, respetivos anexos e instruções de preenchimento, vigente a partir de 2020;
Consultar

✓ IRS > Portal das Finanças: Reliquidação das declarações de rendimentos relativas ao ano de
2015 (contribuintes que iniciaram em 2014 uma atividade empresarial ou profissional,
abrangidos pelo regime simplificado de tributação);
Consultar

✓ IVA > Ofício-Circulado 30216/2019: Isenções previstas nas alíneas d), e), f) e j) do n.º 1 do
artigo 14.º do CIVA (embarcações);
Consultar

✓ FATURAÇÃO > Portal das Finanças: Novas regras de faturação (Decreto-Lei 28/2019 de 15 de
fevereiro) – Questões Frequentes (FAQ’s);
Consultar

② ÂMBITO CONTRIBUTIVO / SEGURANÇA SOCIAL:
✓ TRABALHADORES INDEPENDENTES > Portal da Segurança Social: Notificação das Entidades
Contratantes, referente aos rendimentos de 2018 (taxa contributiva de 10% e 7% para
dependência superior ou inferior a 80%, respetivamente);
Informação SS
Guia Prático

✓ SETOR SOCIAL > Portal da Segurança Social: Programa PARES 2.0 (Projetos de investimento na
criação de novos lugares em creches) – Prorrogação do prazo de candidaturas até 31 de
janeiro de 2020;
Informação SS
Aviso de Abertura

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

Pág. 1

③ ÂMBITO LABORAL / EMPREGO:
✓ SALÁRIO MÍNIMO > Decreto-Lei 167/2019 de 21 de novembro: Fixa em 635€ o valor da
Retribuição Mínima Mensal Garantida (RMMG) para 2020;
Diploma
Resumo DRE

④ ÂMBITO ADMINISTRATIVO / SETOR PÚBLICO:
✓ IMÓVEIS PÚBLICOS > Portaria 397/2019 de 21 de novembro: Princípio da onerosidade
(contrapartida financeira pelos serviços, organismos ou demais entidades utilizadores de
espaços públicos);
Consultar

⑤ ÂMBITO COMERCIAL / DIVERSOS:
✓ CONTABILIDADE > CNC: Nova Questão Frequente (FAQ) 31, para o setor empresarial –
Divulgação no Anexo das empresas excluídas da consolidação;
Consultar

✓ QUADROS DA EMPRESA E DO SETOR (QES) > Comunicado do Banco de Portugal: Atualização dos
indicadores das empresas não financeiras relativos a 2018 (informação recolhida na IES);
Consultar

✓ RENDAS > Aviso 15225/2019 do INE: Fixa em 1,0051 o coeficiente de atualização dos
diversos tipos de arrendamento urbano e rural, vigente no ano civil de 2020;
Consultar

⑥ AGENDA DO PRÓXIMO MÊS:
✓ Até sábado 30 de novembro
IRS / IRC > Envio eletrónico da declaração Modelo 30, referente a rendimentos pagos ou
colocados à disposição de entidades não residentes durante o mês de setembro de 2019;
IVA > Inscrição eletrónica no regime de reembolso mensal, com efeitos a partir do mês de
janeiro de 2020;
IMI > Pagamento da 2.ª prestação (metade) do imposto relativo ao ano de 2018 se superior
a 250€ e inferior ou igual a 500€, ou da 3.ª prestação (um terço) se superior a 500€;

Fonte: DRE / OCC / OROC / Portal do ACT, BdP, CMVM, CNC, DGAL, Finanças, Governo, IEFP e Seg. Social / PLMJ / PwC
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SEGURANÇA SOCIAL > Opção pela declaração trimestral do rendimento relevante pelos
trabalhadores independentes no regime de contabilidade organizada, vigente a partir do
mês de janeiro de 2020;
RCBE > (prazo prorrogado) Declaração eletrónica do Registo Central do Beneficiário Efetivo
pelas entidades não sujeitas a registo comercial;
✓ Até segunda-feira 2 de dezembro
IUC > Pagamento do imposto relativo aos veículos cujo aniversário de matrícula ocorra no
mês de novembro;
✓ Até terça-feira 10 de dezembro
IRS > Envio eletrónico da Declaração Mensal de Remunerações (DMR) reportada ao mês de
novembro de 2019;
IVA > Entrega eletrónica da declaração periódica referente ao mês de outubro de 2019,
pelos sujeitos passivos enquadrados no regime mensal;
SEGURANÇA SOCIAL > Envio eletrónico da Declaração de Remunerações (DRI) relativa ao mês
de novembro de 2019;
✓ Até domingo 15 de dezembro
IRC > Liquidação do 3.º Pagamento por Conta – 2019, dispensável se a entidade verificar
que o imposto devido é inferior aos 2 pagamentos por conta anteriores;
DERRAMA ESTADUAL > Liquidação do 3.º Pagamento Adicional por Conta – 2019, pelas
entidades que auferiram um lucro tributável superior a 1.500.000€ no ano transato;
IMI > Participação anual da renda relativa ao mês de dezembro de 2019 a fim da
determinação do VPT, nos termos do n.º 7 do artigo 15.º-N do Decreto-lei 287/2003 de 12
de novembro (que aprovou os Códigos do IMI e do IMT);
INTRASTAT > Envio eletrónico de informação estatística intracomunitária reportada ao mês
de novembro de 2019;
✓ Até segunda-feira 16 de dezembro
E-FATURA > Comunicação eletrónica (via ficheiro SAFT) dos elementos das faturas emitidas
no mês de novembro de 2019;
IVA > (NOVO PRAZO) Pagamento do imposto relativo à declaração periódica do mês de
outubro de 2019, pelos sujeitos passivos enquadrados no regime mensal;
CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES > Pagamento das contribuições e encargos com pensões
relativos ao mês de novembro de 2019.
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