BOLETIM QUINZENAL 20/2019
ATUALIDADES LEGAIS
NOVEMBRO 2019 – 1.ª QUINZENA

① ÂMBITO TRIBUTÁRIO / FINANÇAS:
✓ IVA > Decreto-Lei 165/2019 de 30 de outubro: Estabelece um mecanismo de
autoliquidação do IVA relativamente a certas transmissões de bens de produção silvícola
(madeira, cortiça, pinhas e pinhões com casca), vigente a partir de 1 de janeiro de 2020;
Diploma
Resumo DRE

✓ FATURAÇÃO > Despacho 4/2019-XXII do SEAF: Comunicação eletrónica de informação
relativa aos estabelecimentos, sistemas e séries de faturação, nos termos dos artigos 34.º e
35.º do DL 28/2019 de 15 de fevereiro – Prorrogação do prazo até 30 de junho de 2020;
Consultar

✓ IMPOSTO DE SELO > Despacho 5/2019-XXII do SEAF: Nova Declaração Mensal de Imposto de
Selo (DMIS) e respetivo pagamento, relativa aos meses de janeiro e fevereiro 2020 –
Prorrogação do prazo até 20 de abril de 2020;
Consultar

✓ OURO PARA INVESTIMENTO > Ofício-Circulado 30215/2019: Lista das moedas de ouro;
Consultar

② ÂMBITO CONTRIBUTIVO / SEGURANÇA SOCIAL:
✓ TRABALHADORES INDEPENDENTES > Portal da Segurança Social: Regime de contabilidade
organizada – Opção pela declaração trimestral do rendimento relevante, até 30 de
novembro;
Informação SS
Guia Prático
Perguntas Frequentes (FAQ’s)

✓ EMIGRANTES > Portal da Segurança Social: Proteção social – Emigrantes que regressam a
Portugal;
Consultar

✓ APOIOS SOCIAIS > Portal da Segurança Social: Datas de pagamento dos subsídios sociais e
pensões no mês de novembro de 2019;
Consultar
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③ ÂMBITO LABORAL / EMPREGO:

④ ÂMBITO ADMINISTRATIVO / SETOR PÚBLICO:
✓ PORTAL BASE > Declaração de Retificação 55-A/2019: Retifica a Portaria 284/2019 de 2 de
setembro, que altera o funcionamento e a gestão do portal dos contratos públicos, e
aprova os modelos de dados a transmitir;
Consultar

⑤ ÂMBITO COMERCIAL / DIVERSOS:
✓ SALDOS > PLMJ: Alteração às vendas com redução de preço – Saldos, promoções e
liquidações (Decreto-Lei 109/2019 de 14 de agosto);
Consultar

⑥ AGENDA DA PRÓXIMA QUINZENA:
✓ Até sexta-feira 15 de novembro
E-FATURA > Comunicação eletrónica (via ficheiro SAFT) dos elementos das faturas emitidas
no mês de outubro de 2019;
IVA >
(NOVO PRAZO) Pagamento do imposto relativo à declaração periódica do mês de setembro
de 2019, pelos sujeitos passivos enquadrados no regime mensal;
Entrega eletrónica da declaração periódica referente ao 3.º trimestre de 2019, pelos
sujeitos passivos enquadrados no regime trimestral;
CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES > Pagamento das contribuições e encargos com pensões
relativos ao mês de outubro de 2019;
INTRASTAT > Envio eletrónico de informação estatística intracomunitária reportada ao mês
de outubro de 2019;
✓ Até quarta-feira 20 de novembro
IRS / IRC / IS > Pagamento do imposto retido na fonte durante o mês de outubro de 2019;
IVA >
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(NOVO PRAZO) Pagamento do imposto relativo à declaração periódica do 3.º trimestre de
2019, pelos sujeitos passivos enquadrados no regime trimestral;
Envio eletrónico da declaração recapitulativa (transmissões de bens e prestações de
serviços intracomunitários) referente ao mês de outubro de 2019;
SEGURANÇA SOCIAL > Pagamento das contribuições relativas ao mês de outubro de 2019;
FUNDOS DE COMPENSAÇÃO DO TRABALHO > Pagamento das entregas reportadas ao mês de
outubro de 2019;
ADSE > (até ao dia de liquidação das respetivas remunerações ou pensões) Pagamento das
contribuições referentes ao mês de novembro de 2019;
✓ Até sexta-feira 22 de novembro
BANCO DE PORTUGAL > Reporte eletrónico da Comunicação de Operações e Posições com o
Exterior (COPE) referente ao mês de outubro de 2019, pelas entidades coletivas residentes
que realizem um total anual de transações igual ou superior a 100.000€;
✓ 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€;
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;
Portaria 200/2019 de 28 de junho

✓ Até segunda-feira 2 de dezembro
IUC > Pagamento do imposto relativo aos veículos cujo aniversário de matrícula ocorra no
mês de novembro.
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