
 
 

 

 

 

EM DESTAQUE 

 

DECRETO-LEI Nº 28/2019, DE 15 DE FEVEREIRO 

 
 

Este Decreto-Lei procede à regulamentação das obrigações relativas 
ao processamento de faturas e outros documentos fiscalmente 
relevantes bem como das obrigações de conservação de livros, 
registos e respetivos documentos de suporte que recaem sobre os 
sujeitos passivos de IVA. 

A Autoridade Tributária divulgou, em 15 de fevereiro, no seu Portal, 
uma nota informativa sobre este tema. Adicionalmente, o Gabinete 
do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, divulgou em 1 de 
março o Despacho mº 85/2019.XXI com alguns esclarecimentos 
adicionais. 

De salientar que, embora o decreto-Lei entre em vigor no dia 
seguinte ao da sua publicação, algumas disposições apenas 
produzem efeitos a 1 de janeiro de 2020.  
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RATIFICAÇÕES DO PRESIDENTE DA REPUBLICA 

O Decreto do Presidente da Republica nº 13/2019 ratifica a Convenção entre a República Portuguesa 
e a República de Angola para Eliminar a Dupla Tributação em Matéria de Impostos sobre o 
Rendimento e Prevenir a Fraude e a Evasão Fiscal, assinada em Luanda, em 18 de setembro de 2018. 

O Decreto do Presidente da Republica nº 12/2019 ratifica o Acordo entre a República Portuguesa e a 
República de Angola sobre Assistência Administrativa Mútua e Cooperação em Matéria Fiscal, 
assinado em Luanda, em 18 de setembro de 2018. 

Decreto do Presidente da República n.º 13/2019 - Diário da República n.º 32/2019, Série I de 2019-

02-14 

Decreto do Presidente da República n.º 12/2019 - Diário da República n.º 32/2019, Série I de 2019-

02-14 

 

RESOLUÇÕES DA ASSEMBLEIA DA REPUBLICA 

A Resolução da Assembleia da Republica nº 22/2019 aprova o Acordo entre a República Portuguesa e 
a República de Angola sobre Assistência Administrativa Mútua e Cooperação em Matéria Fiscal, 
assinado em Luanda em 18 de setembro de 2018. 

A Resolução da Assembleia da Republica nº 23/2019 aprova a Convenção entre a República 
Portuguesa e a República de Angola para Eliminar a Dupla Tributação em Matéria de Impostos sobre 
o Rendimento e Prevenir a Fraude e a Evasão Fiscal, assinada em Luanda, em 18 de setembro de 
2018. 

Resolução da Assembleia da República n.º 22/2019 - Diário da República n.º 32/2019, Série I de 

2019-02-14 

Resolução da Assembleia da República n.º 23/2019 - Diário da República n.º 32/2019, Série I de 

2019-02-14 

 

LEGISLAÇÃO FISCAL 

IRS – DECLARAÇÃO AUTOMÁTICA DE RENDIMENTOS 

O Decreto regulamentar nº 1/2019 fixa o universo dos sujeitos passivos de imposto sobre o 
rendimento das pessoas singulares abrangidos pela declaração automática de rendimentos. 

Decreto Regulamentar n.º 1/2019 - Diário da República n.º 24/2019, Série I de 2019-02-04 
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IRS /IVA – PROCESSAMENTO DE FATURAS E OUTROS DOCUMENTOS 

O Decreto-Lei nº 28/2019 procede à regulamentação das obrigações relativas ao processamento de 
faturas e outros documentos fiscalmente relevantes bem como das obrigações de conservação de 
livros, registos e respetivos documentos de suporte que recaem sobre os sujeitos passivos de IVA. 

O diploma consolida e atualiza legislação dispersa relativa ao processamento e arquivo de faturas e 
de outros documentos fiscalmente relevantes, introduzindo alterações aos Códigos do IVA, do IRS, 
do IRC, ao Regime de Bens em Circulação, ao Regime que regula a transmissão eletrónica dos 
elementos das faturas e outros documentos com relevância fiscal. Prevê, ainda, a possibilidade de 
dispensa de impressão de faturas em determinadas situações. 

A Autoridade Tributária divulgou, em 15 de fevereiro, no seu Portal, uma nota informativa sobre este 
tema. Adicionalmente, o Gabinete do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, divulgou em 1 de 
março o Despacho mº 85/2019.XXI com alguns esclarecimentos adicionais. 

De salientar que, embora o decreto-Lei entre em vigor no dia seguinte ao da sua publicação, algumas 
disposições apenas produzem efeitos a 1 de janeiro de 2020.  

Decreto-Lei n.º 28/2019 - Diário da República n.º 33/2019, Série I de 2019-02-15 

OUTRA LEGISLAÇÃO 

LEI GERAL TRIBUTÁRIA – JUROS INDEMNIZATÓRIOS 

A Lei nº 9/2019 altera a Lei Geral Tributária (LGT), aprovada pelo Decreto-Lei n.º 398/98, de 17 de 

dezembro, clarificando, com natureza retroativa, o dever das entidades públicas de pagar juros 

indemnizatórios pelo pagamento de prestações tributárias que sejam indevidos por a sua cobrança 

se ter fundado em normas declaradas judicialmente como inconstitucionais ou ilegais. 

Lei n.º 9/2019 - Diário da República n.º 23/2019, Série I de 2019-02-01 

REGIME DE COMUNICAÇÃO OBRIGATÓRIA DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS 

A Lei nº 17/2019 procede à alteração do regime de comunicação obrigatória de informações 
financeiras 

 Lei n.º 17/2019 - Diário da República n.º 32/2019, Série I de 2019-02-14 

CÓDIGO DO REGISTO COMERCIAL - ALTERAÇÃO 

Decreto-Lei n.º 24/2019 - Diário da República n.º 23/2019, Série I de 2019-02-01 

O Decreto-Lei nº 24/2019 estabelece as regras aplicáveis à comunicação eletrónica entre o registo 
comercial nacional e os registos de outros Estados-Membros da União Europeia, transpondo a 
Diretiva n.º 2012/17/UE.Este decreto-lei procede à segunda fase de transposição para a ordem 
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jurídica interna da Diretiva n.º 2012/17/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de junho 
de 2012, que alterou a Diretiva n.º 89/666/CEE, do Conselho, e as Diretivas n.os 2005/56/CE e 
2009/101/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, no que respeita à interconexão dos registos 
centrais, dos registos comerciais e dos registos das sociedades, cujas disposições foram codificadas 
na Diretiva n.º 2017/1132, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de junho, relativa a 
determinados aspetos do direito das sociedades. Neste sentido, altera-se o Código do Registo 
Comercial, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 403/86, de 3 de dezembro, e legislação conexa. 

RETRIBUIÇÃO MÍNIMA MENSAL - MADEIRA 

O Decreto Legislativo Regional aprova o valor da retribuição mínima mensal garantida para vigorar 
na Região Autónoma da Madeira. 

Decreto Legislativo Regional n.º 1/2019/M - Diário da República n.º 33/2019, Série I de 2019-02-15 

BASE REMUNERATÓRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

O Decreto-Lei nº 29/2019 estabelece a atualização da base remuneratória da Administração Pública. 

Decreto-Lei n.º 29/2019 - Diário da República n.º 36/2019, Série I de 2019-02-20 

PORTAL «EPORTUGAL» 

A Resolução do Conselho de Ministros n.º 46/2019 cria o Portal «ePortugal», sob o domínio 
eportugal.gov.pt, que sucede ao Portal do Cidadão e ao Balcão do Empreendedor. 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 46/2019 - Diário da República n.º 38/2019, Série I de 2019-

02-22 

TAXA SUPLETIVA DE JUROS MORATÓRIOS 

O Aviso nº 2553/2019 de 14 de fevereiro publicita as taxas supletivas de juros moratórios a vigorar 
no 1º semestre de 2019. 

Aviso nº 2553/2019, Diário da República n.º 32/2019, Série II de 2019-02-14 

NOVO REGIME DO ARRENDAMENTO URBANO (NRAU) - ALTERAÇÃO 

A Lei nº 13/2019 estabelece medidas destinadas a corrigir situações de desequilíbrio entre 
arrendatários e senhorios, a reforçar a segurança e a estabilidade do arrendamento urbano e a 
proteger arrendatários em situação de especial fragilidade. 

Lei n.º 13/2019 - Diário da República n.º 30/2019, Série I de 2019-02-12 
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CONTABILIDADE – ALTERAÇÕES POSTERIORES AO REGULAMENTO (CE) Nº 1126/2008 

O Regulamento (UE) nº 2019/237 altera o Regulamento (CE) n.º 1126/2008 que adota determinadas 
normas Internacionais de contabilidade nos termos do Regulamento (CE) n.º1606/2002 do 
Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito à Norma Internacional de Contabilidade 28. 
 

INTERPRETAÇÕES/ORIENTAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO FISCAL 

Circular n.º 3/2019, de 19 de fevereiro – tabelas de retenção na fonte 2019 RA Madeira 

A Circular nº3/2019 divulga as tabelas de retenção na fonte de IRS para os titulares de rendimentos 

do trabalho dependente e de pensões com residência fiscal na Região Autónoma da Madeira, a 

aplicar em 2019 

Oficio Circulado nº 90026 de 7 de fevereiro de 2019 - LGT – artº 19º 

Na sequência da alteração legislativa efetuada ao artigo 19.º da Lei Geral Tributária (LGT), pela Lei 

n.0 114/2017, de 29 de dezembro (diploma que aprovou o Orçamento de Estado 2018) e 

posteriormente retificada pela Declaração de Retificação n.º 6/2 018, de 26 de fevereiro, o Oficio 

Circulado nº 90026 vem proceder à clarificação e divulgação dos procedimentos a adotar em matéria 

de renúncia à representação fiscal. 

Oficio Circulado nº 20205 de 12 de fevereiro de 2019 - Taxas de derrama 

O Oficio Circulado nº 202015 divulga a lista de Municípios com a indicação dos códigos de 

Distrito/Concelho, das taxas de derrama lançadas sobre o lucro tributável do IRC do período de 

2018,bem como o âmbito das respetivas isenções necessárias ao preenchimento da Declaração de 

Rendimentos Modelo 22. Nos termos da Lei que estabelece o regime financeiro das autarquias locais 

e das entidades intermunicipais (Lei nº 73/2013, de 03 de setembro), estas taxas incidem sobre o 

Lucro tributável sujeito e não isento de IRC relativo ao período de 2018. 

 

 

 

 

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 


