
 
 

 

 

 

EM DESTAQUE 

 

NOVOS MODELOS DE DECLARAÇÕES E INSTRUÇÕES 

 
 
Em virtude de diversas alterações legislativas, foram publicados 
novos modelos de declarações, instruções e esclarecimentos: 

 DMR - instruções 

 IRS – novos modelos de impressos 

 IRC – modelo 22 – alterações e instruções 

 IES/DA – novo modelo 

 Esclarecimento quanto às alterações às declarações 
modelo 10,13, 25,37,39 e 44, cuja entrada em vigor 
ocorreu em 1 de janeiro de 2019 
  

 

NEWSLETTER JANEIRO 2019 

 

BRO 2016 
 

 

 

An Independent Member Of 

BKR International - In principal 

cities worldwide 

 

www.mca.pt 

www.bkr.com 

 

 

Sede: Lisboa 

R. Visconde Moreira de Rey, 14 

Linda-a-Pastora 

2790-447 Queijas 

 

 

Telf. 21 424 88 40 

Fax. 21 424 88 50 

 

Delegações:  

Faro e Portalegre 

 

http://www.mca.pt/
http://www.bkr.com/


 
 

LEGISLAÇÃO FISCAL 

CÓDIGO DO IRS - ALTERAÇÃO 

A Lei nº 3/2019 altera o Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares e cria 
condições de acesso a incentivos fiscais em programas de construção de habitação para renda 
acessível. 

Lei n.º 3/2019 - Diário da República n.º 6/2019, Série I de 2019-01-09 

DECLARAÇÃO MENSAL DE REMUNERAÇÕES - INSTRUÇÕES 

A Portaria nº 30-A/2019 aprova as instruções de preenchimento da declaração mensal de 
remunerações (DMR), aprovada pela Portaria n.º 40/2018, de 31 de janeiro. 

Portaria n.º 30-A/2019 - Diário da República n.º 16/2019, 1º Suplemento, Série I de 2019-01-23 

IRS – NOVOS MODELOS DE IMPRESSOS 

A Portaria nº 34/2019 aprova os novos modelos de impressos destinados ao cumprimento da 
obrigação declarativa prevista no n.º 1 do artigo 57.º do Código do IRS e respetivas instruções de 
preenchimento a vigorar no ano de 2019. 

Portaria n.º 34/2019 - Diário da República n.º 19/2019, Série I de 2019-01-28 

DECLARAÇÃO PERIÓDICA DE RENDIMENTOS MODELO 22 

O Despacho nº 616/2019 aprova as alterações da declaração periódica de rendimentos Modelo 22, 

respetivos anexos e instruções de preenchimento. 

Despacho nº 616/2019, Diário da República n.º 9/2019, Série II de 2019-01-14 

TABELAS DE RETENÇÃO NA FONTE – 2019  

O Despacho nº 791-A/2019 aprova as tabelas de retenção na fonte sobre rendimentos do trabalho 

dependente e pensões auferidas por titulares residentes no continente para vigorarem durante o 

ano de 2019. 

O Despacho nº 1056/2019 aprova as tabelas de retenção na fonte sobre rendimentos do trabalho 
dependente e pensões auferidas por titulares residentes na Região Autónoma dos Açores para 
vigorarem durante o ano de 2019 

Despacho nº 791-A/2019, Diário da República n.º 13/2019, 1º Suplemento, Série II de 2019-01-18 

Despacho n.º 1056/2019 - Diário da República n.º 21/2019, Série II de 2019-01-30   

  

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/117658784/details/maximized?serie=I&day=2019-01-09&date=2019-01-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/114610497/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/118320435/details/maximized?serie=I&day=2019-01-23&date=2019-01-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/118562584/details/maximized?serie=I&day=2019-01-28&date=2019-01-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/118813185/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2019-01-30&date=2019-02-01&dreId=118717768


 
 

OUTRA LEGISLAÇÃO 

REGULARIZAÇÃO DAS DÍVIDAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS 

O Decreto-Lei nº 5/2019 estabelece os procedimentos necessários à regularização das dívidas das 
autarquias locais no âmbito do setor da água e do saneamento de águas residuais. 

Decreto-Lei n.º 5/2019 - Diário da República n.º 9/2019, Série I de 2019-01-14 

REGIME JURÍDICO DA DISTRIBUIÇÃO DE SEGUROS E DE RESSEGUROS 

A Lei nº 7/2019 aprova o regime jurídico da distribuição de seguros e de resseguros, transpondo a 
Diretiva (UE) 2016/97, altera a Lei n.º 147/2015, de 9 de setembro, que aprova o regime jurídico de 
acesso e exercício da atividade seguradora e resseguradora, bem como o regime processual aplicável 
aos crimes especiais do setor segurador e dos fundos de pensões e às contraordenações cujo 
processamento compete à Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões, e revoga o 
Decreto-Lei n.º 144/2006, de 31 de julho. 

Lei n.º 7/2019 - Diário da República n.º 11/2019, Série I de 2019-01-16 

VALOR DO INDEXANTE DOS APOIOS SOCIAIS (IAS) 

A Portaria nº 24/2019 procede à atualização anual do valor do indexante dos apoios sociais (IAS). 

Portaria n.º 24/2019 - Diário da República n.º 12/2019, Série I de 2019-01-17 

PRÉDIO RÚSTICO OU MISTO SEM DONO CONHECIDO 

O Decreto-Lei nº 15/2019 cria o procedimento de identificação e reconhecimento de prédio rústico 
ou misto sem dono conhecido, adiante designado por prédio sem dono, e respetivo registo. 

Decreto-Lei n.º 15/2019 - Diário da República n.º 14/2019, Série I de 2019-01-21 

INFORMAÇÃO EMPRESARIAL SIMPLIFICADA/DECLARAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÃO 
CONTABILÍSTICA E FISCAL (IES/DA) 

A Portaria nº 31/2019 aprova os termos a que deve obedecer o envio da Informação Empresarial 
Simplificada/Declaração Anual de Informação Contabilística e Fiscal (IES/DA). 

A Portaria nº 32/2019 aprova o modelo de impresso relativo ao Anexo R do modelo declarativo da 
IES. 

A Portaria nº 35/2019 aprova a folha de rosto e os modelos relativos aos anexos do modelo 
declarativo da IES/DA. 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/117754016/details/maximized?serie=I&day=2019-01-14&date=2019-01-01
https://dre.pt/application/external/eurolex?16L0097
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/70237675/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/539398/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/117821873/details/maximized?serie=I&day=2019-01-16&date=2019-01-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/117942337/details/maximized?serie=I&day=2019-01-17&date=2019-01-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/118051708/details/maximized?serie=I&day=2019-01-21&date=2019-01-01


 
 

Portaria n.º 31/2019 - Diário da República n.º 17/2019, Série I de 2019-01-24 

Portaria n.º 32/2019 - Diário da República n.º 17/2019, Série I de 2019-01-24 

Portaria n.º 35/2019 - Diário da República n.º 19/2019, Série I de 2019-01-28 

REGIME DAS SOCIEDADES DE INVESTIMENTO E GESTÃO IMOBILIÁRIA 

O Decreto-Lei nº 19/2019 aprova o regime das sociedades de investimento e gestão imobiliária. 

Decreto-Lei n.º 19/2019 - Diário da República n.º 19/2019, Série I de 2019-01-28 

TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS PARA OS ÓRGÃOS MUNICIPAIS 

O Decreto-Lei nº 20/2019 concretiza o quadro de transferência de competências para os órgãos 
municipais nos domínios da proteção e saúde animal e da segurança dos alimentos. 

O Decreto-Lei nº 21/2019 concretiza o quadro de transferência de competências para os órgãos 
municipais e para as entidades intermunicipais no domínio da educação. 

O Decreto-Lei nº 22/2019 desenvolve o quadro de transferência de competências para os municípios 
no domínio da cultura. 

O Decreto-Lei nº 23/2019 concretiza o quadro de transferência de competências para os órgãos 
municipais e para as entidades intermunicipais no domínio da saúde 

Decreto-Lei n.º 20/2019 - Diário da República n.º 21/2019, Série I de 2019-01-30 

Decreto-Lei n.º 21/2019 - Diário da República n.º 21/2019, Série I de 2019-01-30 

Decreto-Lei n.º 22/2019 - Diário da República n.º 21/2019, Série I de 2019-01-30 

Decreto-Lei n.º 23/2019 - Diário da República n.º 21/2019, Série I de 2019-01-30 

Programas operacionais / Apoio 

O Decreto Legislativo Regional n.º 2/2019/A procede à quarta alteração ao Decreto Legislativo 
Regional n.º 12/2014/A, de 9 de julho, alterado pelo Decreto Legislativo Regional n.º 1/2016/A, de 8 
de janeiro, pelo Decreto Legislativo Regional n.º 9/2016/A, de 18 de maio, e pelo Decreto Legislativo 
Regional n.º 1/2018/A, de 3 de janeiro, que regulamenta o Sistema de Incentivos para a 
Competitividade Empresarial - COMPETIR+. 

Decreto Legislativo Regional n.º 2/2019/A - Diário da República n.º 11/2019, Série I de 2019-01-16 

O Decreto-Lei nº 9/2019 cria o estatuto de «Jovem Empresário Rural» e define o respetivo 
procedimento de reconhecimento. 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/118406929/details/maximized?serie=I&day=2019-01-24&date=2019-01-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/118406930/details/maximized?serie=I&day=2019-01-24&date=2019-01-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/118562585/details/maximized?serie=I&day=2019-01-28&date=2019-01-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/118562581/details/maximized?serie=I&day=2019-01-28&date=2019-01-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/118748847/details/maximized?serie=I&day=2019-01-30&date=2019-02-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/118748848/details/maximized?serie=I&day=2019-01-30&date=2019-02-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/118748849/details/maximized?serie=I&day=2019-01-30&date=2019-02-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/118748850/details/maximized?serie=I&day=2019-01-30&date=2019-02-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/25345896/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/25345896/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/73070297/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/74454667/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/114440373/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/114440373/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/117821874/details/maximized?serie=I&day=2019-01-16&date=2019-01-01


 
 

Decreto-Lei n.º 9/2019 - Diário da República n.º 13/2019, Série I de 2019-01-18  

A Portaria nº 42-A/2019 procede à sexta alteração à Portaria n.º 274/2015, de 8 de setembro, que 
estabelece o regime de aplicação das operações 8.1.1, «Florestação de terras agrícolas e não 
agrícolas», 8.1.2, «Instalação de sistemas agroflorestais», 8.1.5, «Melhoria da resiliência e do valor 
ambiental das florestas», e 8.1.6, «Melhoria do valor económico das florestas», inseridas na ação 8.1, 
«Silvicultura sustentável», da medida 8, «Proteção e reabilitação dos povoamentos florestais», do 
Programa de Desenvolvimento Rural do Continente, abreviadamente designado por PDR 2020. 

Portaria n.º 42-A/2019 - Diário da República n.º 21/2019, 1º Suplemento, Série I de 2019-01-3011 

A Portaria nº 42-B/2019 procede à oitava alteração à Portaria n.º 134/2015, de 18 de maio, que 
estabelece o regime de aplicação da operação 8.1.3, «Prevenção da floresta contra agentes bióticos 
e abióticos» e da operação 8.1.4, «Restabelecimento da floresta afetada por agentes bióticos e 
abióticos ou por acontecimentos catastróficos», ambas inseridas na ação 8.1, «Silvicultura 
Sustentável» da Medida 8, «Proteção e Reabilitação dos Povoamentos Florestais» do Programa de 
Desenvolvimento Rural do Continente, abreviadamente designado por PDR 2020. 

Portaria n.º 42-B/2019 - Diário da República n.º 21/2019, 1º Suplemento, Série I de 2019-01-30 

INTERPRETAÇÕES/ORIENTAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO FISCAL 

Oficio -Circulado nº 30207/2019 de 4 de janeiro – IVA – Orçamento do Estado para 2019 

A Lei nº 71/2018 que aprova o Orçamento do Estado para 2019, introduz alterações ao Código do 

IVA, às listas I e II que lhe são anexas e à legislação complementar. Este oficio-circulado divulga 

instruções para clarificação das alterações mais significativas.  

Oficio -Circulado nº 2021/2019 de 10 de janeiro – Alterações às modelos 10,13, 25,37, 39 e 44 

Este oficio-circulado divulga esclarecimentos sobre as alterações às modelos 10,13, 25,37, 39 e 44. 

Circular nº 1/2019 de 21 de janeiro – retenções na fonte Continente 

A Circular nº 1/2019 divulga as tabelas de retenção de IRS para 2019 aprovadas pelo Despacho nº 

791-A/2019. 

Oficio -Circulado nº 20203/2019 de 25 de janeiro – Depreciação de viaturas – valor residual 

Este oficio-circulado divulga instruções sobre a dedutibilidade fiscal do valor das depreciações 

reconhecidas contabilisticamente, relativas a viaturas ligeiras de passageiros e certas categorias de 

viaturas ligeiras de mercadorias, quando o valor residual estimado pela empresa representa valores 

elevados, sendo mesmo, nalguns casos, superior ao custo de aquisição depreciável para efeitos 

fiscais. 

 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/117919456/details/maximized?serie=I&day=2019-01-18&date=2019-01-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/70215252/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/118894326/details/maximized?serie=I&day=2019-01-30&date=2019-02-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/67232588/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/118894327/details/maximized?serie=I&day=2019-01-30&date=2019-02-01


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

A presente informação destina-se a ser distribuída entre clientes e colegas e a informação nela contida é prestada de forma geral e 

abstrata, não devendo servir base para qualquer tomada de decisão sem assistência profissional qualificada e dirigida ao caso 

concreto. O conteúdo desta informação não pode ser reproduzido, no seu todo ou em parte, sem expressa autorização do editor. 

Caso deseje obter esclarecimentos adicionais contacte sroc@mca.pt 


