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MAPA DAS OBRIGAÇÕES FISCAIS E PARAFISCAIS 

DE FEVEREIRO 2019 

Dia 7: 

FATURAÇÃO MENSAL: data limite para emissão das Faturas do mês 

anterior janeiro 2019 - 5º dia útil do mês seguinte. 

 

DIA 10: 

IVNE: Preenchimento e submissão do inquérito relativo ao volume 

de negócios e emprego (janeiro 2019). 

 

Dia 11: 

IVA: Envio da declaração mensal referente ao mês de dezembro 

2018 e anexos. 
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IRS/IRC: Declaração de rendimentos pagos e de retenções, 

deduções, contribuições sociais e de saúde e quotizações, 

referentes a janeiro 2019 (trabalho dependente). 

 

SEGURANÇA SOCIAL: Entrega das Declarações de Remunerações 

referentes a de janeiro 2019 por transmissão eletrónica de dados. 

 

IRS/IRC: Modelo 10 - Declaração de rendimentos pagos, de 

retenções, deduções, contribuições sociais e de saúde e 

quotizações, referentes a 2018 (exceto trabalho dependente). 

 

Dia 12: 

Banco de Portugal: Disponibilização COL na Aplicação de Recolha, 

mês de janeiro 2019. 

 

Dia 15: 

Declaração Intrastat: Envio da informação referente ao mês de 

janeiro 2019. 
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IRS: Consulta e atualização, por transmissão eletrónica, os dados 

relativos à composição do agregado familiar e outros elementos 

pessoais relevantes. 

 

IRS – IMT – SELO: Envio da Declaração Modelo 11, por transmissão 

eletrónica de dados, pelos Notários e outros funcionários ou 

entidades que desempenhem funções notariais, bem como as 

entidades ou profissionais com competência para autenticar 

documentos particulares que titulem atos ou contratos sujeitos a 

imposto sobre o rendimento ou património, das relações dos atos 

praticados no mês anterior. 

IVA: Envio da declaração periódica referente ao 4.º trimestre de 

2018, e anexos, para os contribuintes no regime trimestral. 

 

IVA: Opção no Portal das Finanças pela modalidade de pagamento 

do IVA das importações de bens através da declaração periódica 

mensal do IVA, para começar a partir do mês seguinte. 

 

IVA: Opção pela dispensa de pagamento na Alfandega do IVA 

devido pelas importações. 
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IMI/AIMI: Titularidade dos prédios que integram a comunhão de 

bens dos sujeitos passivos casados. 

 

CGA: As quotas descontadas nas remunerações dos subscritores e 

as contribuições das entidades empregadoras são entregues à 

Caixa Geral de Aposentações até ao dia 15 do mês seguinte àquele 

a que digam respeito. Os montantes correspondentes aos 

encargos com as pensões e demais prestações abonadas pela CGA 

da responsabilidade de terceiras entidades, incluindo os do regime 

da pensão unificada, são entregues até ao dia 15 do mês em que 

tem lugar o pagamento das pensões e prestações a que respeitam. 

Em ambas as situações anteriores, quando o dia 15 coincidir com 

sábado, domingo ou feriado nacional, a entrega pode ocorrer até 

ao primeiro dia útil seguinte. 

 

Dia 19: 

CGA: Pagamento de Pensões relativas ao mês de fevereiro 2019. 

 

Dia 20: 
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IRS/IRC/IVA: Comunicação, por transmissão eletrónica de dados, 

dos elementos das faturas (envio do ficheiro SAF-T da faturação) 

emitidas no mês anterior (janeiro 2019) pelas pessoas singulares 

ou coletivas que tenham sede, estabelecimento, estável ou 

domicílio fiscal em território português e que aqui pratiquem 

operações sujeitas a IVA. 

 

IRS/IRC/IS: Entrega, por transmissão eletrónica de dados, da 

declaração de retenções na fonte de IRS/IRC e Imposto do Selo 

relativa ao mês de janeiro de 2019, com a exceção dos 

rendimentos do trabalho dependente auferidos por sujeitos 

passivo de IRS residentes em território nacional, e seu respetivo 

pagamento. 

IRC: Entrega das importâncias retidas, no mês anterior (janeiro 

2019), para efeitos de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas 

Coletivas (IRC). 

 

IRS - Importâncias retidas (Trabalho Dependente – Residentes): 

Pagamento das retenções na fonte efetuadas sobre rendimentos 

do trabalho dependente pagos ou colocados à disposição de 
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sujeitos passivos de IRS residentes em território nacional, através 

do DUC gerado aquando da submissão da Declaração Mensal de 

Remunerações referente ao mês de janeiro de 2019. 

 

IVA: PEQUENOS RETALHISTAS – Entrega da Declaração Modelo P2 

ou da guia Modelo 1074, pelos retalhistas sujeitos ao regime de 

tributação previsto no art.º 60.º do CIVA, consoante haja ou não 

imposto a pagar, relativa ao 4.º trimestre do ano anterior. 

 

 

 

 

 

IVA: Entrega da Declaração Recapitulativa por transmissão 

eletrónica de dados, pelos sujeitos passivos do regime normal 

mensal que tenham efetuado transmissões intracomunitárias de 

bens e/ou prestações de serviços noutros Estados Membros, no 

mês anterior, quando tais operações sejam aí localizadas nos 

termos do art.º 6.º do CIVA, e para os sujeitos passivos do regime 

normal trimestral quando o total das transmissões 

http://www.apotec.pt/


Rua Manuel da Fonseca Tel. 21 355 29 00 

4 A, Park Orange, Fax. 21 3520362 / 21 3552909 

1600-308 Lisboa E-mail: geral@apotec.pt  

http://www.apotec.pt 

 
 

intracomunitárias de bens a incluir na declaração tenha no 

trimestre em curso (ou em qualquer mês do trimestre) excedido o 

montante de € 50.000. 

 

Imposto de Selo: Declaração mensal de imposto do selo relativa a 

janeiro de 2019. 

 

Segurança Social: Entrega, das contribuições relativas às 

remunerações do mês anterior (janeiro de 2019). 

 

FCT ou (ME) e FGCT – Entregas: Pagamento das entregas para o 

Fundo de Compensação do Trabalho (FCT) ou Mecanismo 

Equivalente (ME) e para o Fundo de Garantia de Compensação do 

Trabalho (FGCT) relativas ao mês de janeiro 2019. 

 

Banco de Portugal: Central de Responsabilidade de Crédito. 

 

Dia 21: 

Banco de Portugal: Prazo de reporte COPE – EMPRESAS – janeiro de 

2019. 

 

Dia 25: 
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IRS: Sujeitos passivos de IRS, consulta, registo e confirmação das 

faturas no Portal das Finanças referente ao ano de 2018. 

Dia 26: 

Direção geral do Orçamento: Síntese da Execução Orçamental 

Mensal relativa a janeiro de 2019. 

 

Dia 28:  

IRS/IRC: Entrega da declaração Modelo 39 para as entidades devedoras 

ou as entidades que paguem ou coloquem à disposição dos 

respetivos titulares os rendimentos referidos no artigo 71.º do 

CIRS ou quaisquer outros sujeitos a retenção na fonte a título 

definitivo, devem entregar por transmissão eletrónica de dados a 

declaração modelo 39 referente ao ano de 2018. 

 

IRS/IRC: Envio da declaração Modelo 30 relativa a rendimentos 

pagos ou colocados à disposição de sujeitos passivos não 

residentes no mês de dezembro de 2018, por transmissão 

eletrónica de dados. 
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IRS/IRC: Entrega da Declaração Modelo 42, pelas entidades que 

paguem subsídios ou subvenções não reembolsáveis no âmbito do 

exercício de uma atividade abrangida pelo artigo 3.º do Código do 

Imposto sobre os Rendimentos das Pessoas Singulares, ou a 

sujeitos passivos de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas 

Coletivas, referente aos rendimentos atribuídos no ano anterior, 

conforme determinam o artigo 121.º do CIRS, e o artigo 127.º do 

CIRC.   

 

IRS: Entrega da Modelo 16, por transmissão eletrónica de dados, 

pelas Entidades gestoras dos Fundos de Poupança em Ações. 

 

 

IRS: Entrega da Declaração Modelo 25, por transmissão eletrónica 

de dados, pelas entidades beneficiárias de donativos fiscalmente 

relevantes no âmbito do regime consagrado no Estatuto dos 

Benefícios Fiscais e do Estatuto do Mecenato Científico. 

 

IRS: Entrega da Declaração Modelo 35, por transmissão eletrónica 

de dados, pelas entidades que paguem ou atribuam rendimentos 
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de poupança sob a forma de juros a beneficiários efetivos ou 

outras entidades não residentes em território português e desde 

que sejam residentes noutro Estado Membro, bem como, em 

Andorra, Liechtenstein, Mónaco, San Marino, Suiça e nos territórios 

de Anguilla, Antilhas Holandesas, Aruba, Ilhas Cayman, Guernsey, 

Jersey, Ilha de Man, Monserrate, Ilhas Turks e Caicos e Ilhas 

Virgens Britânicas. 

 

IRS: Entrega da Declaração Modelo 36, por transmissão eletrónica 

de dados, por entidades que paguem ou atribuam rendimentos de 

poupança sob a forma de juros, a pessoas singulares que provem 

que atuam por conta de uma entidade referida no art.º 3.º ou 9.º 

do Decreto-Lei n.º 62/2005 de 11 de março, desde que revelem o 

nome e o endereço dessa entidade.  

 

IRS: Entrega da Declaração Modelo 43 pelos Órgãos do Ministério 

da Solidariedade e Segurança Social, relativa aos valores de todas 

as prestações sociais pagas (pensões, bolsas de estudo e 

formação, subsídios de renda de casa e outros apoios públicos à 

habitação), por beneficiário, relativo ao ano anterior. 
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IRC: Entrega da Declaração de alterações para os sujeitos passivos 

de IRC, cujo período de tributação seja coincidente com o ano civil, 

que verifiquem as condições e queiram optar pelo regime 

simplificado de determinação da matéria coletável ou renunciar ao 

mesmo. 

IVA: Entrega dos pedidos de restituição, por transmissão eletrónica 

de dados, do IVA suportado na aquisição de bens do ativo 

imobilizado pelas IPSS e pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa 

e a que se refere o D.L. nº 20/90, de 13/01, nos casos previstos 

no regime transitório estabelecido no n.º 2 do art.º 225.º da Lei n.º 

83-C/2013, de 31/12.  

 

IVA: Pedido de restituição do IVA mensal suportado pelas IPSS e 

pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. 

 

IVA: Entrega pelos sujeitos passivos, via Internet, do pedido de 

restituição do imposto suportado em 2018, noutro Estado Membro 

ou país terceiro (neste caso em suporte de papel), quando o 

montante a reembolsar for > €400 e respeitante a um período de 
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3 meses consecutivos (se período inferior desde que termine em 

31/12). 

 

Transações Imobiliárias: Comunicação semestral dos elementos 

referentes às transações imobiliárias efetuadas no 2.º semestre de 

2018, junto do Instituto da Construção e do Imobiliário, I.P., 

através da “Declaração sobre transações efetuadas” disponível em 

www.inci.pt. 

 

Bens Abandonados: Entrega no Serviço local de Finanças da 

relação dos bens abandonados a favor do Estado até 31 de 

dezembro de 2018, ou, quando não existam, de certificado em 

que se declare a sua não existência. 

 

Preços de Transferência: Modelo 55 - Envio da declaração 

financeira e fiscal por país relativa a 2017 (Country by Country 

Report). 
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IUC: Liquidação, por transmissão eletrónica de dados, e 

pagamento do Imposto Único de Circulação relativo aos veículos 

cujo aniversário de matrícula ocorra no mês de fevereiro. 

 

Nota: A informação constante nesta newsletter destina-se exclusivamente ao uso 

individual dos seus associados ou da APOTEC. Se durante o mês ocorrerem alterações 

as datas supra indicadas, a APOTEC não se responsabiliza pelas mesmas. 
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