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Orçamento da Região Autónoma dos Açores 

- 2019 

 

Foi publicado no Diário da República n.º 4/2019, 

Série I de 2019-01-07, o Decreto Legislativo 

Regional n.º 1/2019/A que aprova o Orçamento da 

Região Autónoma dos Açores para o ano de 2019. 

https://dre.pt/application/file/a/117612414 

 

IEC - Taxa do adicionamento sobre as 

emissões de CO2 – “Taxa de carbono” - 2019 

 

Foi publicada no Diário da República n.º 3/2019, 1º 

Suplemento, Série I de 2019-01-04, a Portaria n.º 6-

A/2019 que fixa a taxa do adicionamento sobre as 

emissões de CO (índice 2) previsto no artigo 92.º-A 

do CIEC e o valor do adicionamento resultante da 

aplicação dessa taxa aos fatores de adicionamento 

relativos a cada produto. 

https://dre.pt/application/file/a/117620377 

 

Imposto sobre o Rendimento – Regime 

Especial de tributação - Programa de 

Arrendamento Acessível 

Foi publicada no Diário da República n.º 6/2019, 

Série I de 2019-01-09, a Lei n.º 2/2019 que 

autoriza o Governo a aprovar um regime especial 

de tributação que preveja a isenção de tributação 

dos rendimentos prediais decorrentes de 

arrendamento ou subarrendamento habitacional 

no âmbito do Programa de Arrendamento 

Acessível. 

https://dre.pt/application/file/a/117638929 

 

 

Imposto sobre o Rendimento – Incentivos 

Fiscais – Programas de construção de 

habitação para renda acessível 

Foi publicada no Diário da República n.º 6/2019, 

Série I de 2019-01-09, a Lei n.º 3/2019 que altera o 

https://dre.pt/application/file/a/117612414
https://dre.pt/application/file/a/117620377
https://dre.pt/application/file/a/117638929
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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. 

https://dre.pt/application/file/a/117638930 

 

Imposto sobre o Rendimento – Modelo 22 – 

Instruções de preenchimento 

Foi publicado no Diário da República n.º 9/2019, 

Série II de 2019-01-14, o Despacho n.º 616/2019 

que aprova as alterações da declaração periódica 

de rendimentos da declaração modelo 22, 

respetivos anexos e instruções de preenchimento. 

https://dre.pt/application/file/a/117752200 

 

Atualização do IAS – 2019 

Foi publicada no Diário da República n.º 12/2019, 

Série I de 2019-01-17, a Portaria n.º 24/2019 que 

procede à atualização anual do valor do indexante 

dos apoios sociais (IAS) - 435,76 para 2019. 

https://dre.pt/application/file/a/117942395 

 

Imposto sobre o Rendimento – Tabelas de 

retenção na fonte – Continente - 2019 

Foi publicado no Diário da República n.º 13/2019, 

1.º Suplemento, Série II de 2019-01-18, o Despacho 

n.º 791-A/2019, do Gabinete do secretário de 

Estado dos Assuntos Fiscais, que 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. 

https://dre.pt/application/file/a/117933124 

 

Imposto sobre o Rendimento – DMR – 

Instruções de preenchimento 

Foi publicada no Diário da República n.º 16/2019, 

1.º Suplemento, Série I de 2019-01-23, a Portaria 

n.º 30-A/2019 que aprova as instruções de 

preenchimento da declaração mensal de 

remunerações (DMR), aprovada pela Portaria n.º 

40/2018, de 31 de janeiro. 

https://dre.pt/application/file/a/118320252 

 

Imposto sobre o Rendimento – Envio da 

IES/DA - SAF-T (PT) da contabilidade 

Foi publicada no Diário da República n.º 17/2019, 

Série I de 2019-01-24, a Portaria n.º 31/2019 que 

aprova os termos a que deve obedecer o envio da 

Informação Empresarial Simplificada/Declaração 

Anual de Informação Contabilística e Fiscal (IES/DA). 

https://dre.pt/web/guest/home/-

/dre/118406929/details/maximized~ 

 

Imposto sobre o Rendimento – IES – Anexo R 

Foi publicada no Diário da República n.º 17/2019, 

Série I de 2019-01-24, a Portaria n.º 32/2019 que 

https://dre.pt/application/file/a/117638930
https://dre.pt/application/file/a/117752200
https://dre.pt/application/file/a/117942395
https://dre.pt/application/file/a/117933124
https://dre.pt/application/file/a/118320252
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/118406929/details/maximized~
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/118406929/details/maximized~
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aprova o modelo de impresso relativo ao anexo R 

do modelo declarativo da IES. 

https://dre.pt/web/guest/home/-

/dre/118406930/details/maximized 

 

Imposto sobre o Rendimento – Modelo 3 – 

Instruções de preenchimento 

Foi publicada no Diário da República n.º 19/2019, 

Série I de 2019-01-28, a Portaria n.º 34/2019 que 

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. 

https://dre.pt/application/file/a/118533387 

 

IES/DA – Aprovação  

Foi publicada no Diário da República n.º 19/2019, 

Série I, de 2019-01-28, a Portaria n.º 35/2019 que 

aprova a folha de rosto e os modelos relativos aos 

anexos do modelo declarativo da IES/DA. 

https://dre.pt/application/file/a/118533388 

 

 

 

 

 

Unidade dos Grandes Contribuintes – Lista 

de entidades 

Foi publicado no Diário da República n.º 19/2019, 

Série II de 2019-01-28, o Despacho n.º 977/2019 da 

Autoridade Tributária e Aduaneira, que atualiza a 

lista das entidades que operam no setor financeiro 

que são objeto de acompanhamento pela Unidade 

dos Grandes Contribuintes. 

https://dre.pt/application/file/a/118329153 

 

Imposto sobre o Rendimento – Tabelas de 

retenção na fonte – R. A. Açores - 2019 

 

Foi publicado no Diário da República n.º 21/2019, 

Série II, de 2019-01-30, o Despacho n.º 1056/2019 

do Gabinete do Secretário de Estado dos Assuntos 

Fiscais, que 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. 

https://dre.pt/application/conteudo/118717768 

 

 

 

 

 

 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/118406930/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/118406930/details/maximized
https://dre.pt/application/file/a/118533387
https://dre.pt/application/file/a/118533388
https://dre.pt/application/file/a/118329153
https://dre.pt/application/conteudo/118717768
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Instruções Administrativas 

 

Data Circular Artigo Assunto 

IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO DAS PESSOAS SINGULARES 

21/01/2019 1/2019   
Retenção na Fonte sobre Rendimentos do Trabalho Dependente e Pensões - 

Tabelas de Retenção - 2019 - Continente 

 

 

Data 
Ofício 

Circulado 
Artigo Assunto 

IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO DAS PESSOAS COLETIVAS 

22/01/2019 20 202   
Regime especial de determinação da matéria coletável em IRC para a marinha 

mercante - Opção. 

25/01/2019 20 203 31 Depreciação de viaturas - Valor residual. 

 

 

Data 
Ofício 

Circulado 
Artigo Assunto 

IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTADO 

04/01/2019 30 207   
IVA - Orçamento do Estado para 2019. Alterações ao Código do IVA e legislação 

complementar 

04/01/2019 30 208  Tratamento dos vales (vouchers) 

 

 

 

 

 

https://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwji7ovK8M3ZAhUHvxQKHfknD3oQjRx6BAgAEAY&url=https://programasexpress.wordpress.com/2012/03/&psig=AOvVaw3YUhtMggRnbo_QfB27jqZy&ust=1520088354777182
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Informações vinculativas   

 

Disponibilizada 

em: 
Artigo Diploma Assunto 

IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO DAS PESSOAS COLETIVAS 

23/01/2019 23 CIRC 
Remuneração a título de participação nos lucros atribuída por 

uma sociedade de profissionais aos seus sócios 

23/01/2019 24 CIRC Redução de capital para cobertura de prejuízos. 

23/01/2019 43 CIRC Realizações de utilidade social - Seguro de saúde. 

23/01/2019 46 CIRC Mais-valias de sociedade em Processo de Insolvência. 

23/01/2019 67 CIRC 

Gastos resultantes da aplicação do método do juro efetivo aos 

passivos financeiros reconhecidos e mensurados ao custo 

amortizado: aplicação da regra de limitação à sua 

dedutibilidade 

23/01/2019 73 CIRC 

Transmissão de um ramo de atividade no âmbito de uma 

operação de entrada de ativos, realizada ao abrigo do regime 

de neutralidade fiscal. 

23/01/2019 88 CIRC 

Tributação autónoma sobre compensação 

pecuniária/indemnização paga por cessação de funções de 

administrador e ao abrigo de contrato de trabalho. 

23/01/2019 22 

Decreto-Lei n.º 

162/2014, de 31 de 

Outubro - Código 

Fiscal do Investimento  

RFAI - elegibilidade dos investimentos realizados por uma 

grande empresa na região Norte 

23/01/2019 22 

Decreto-Lei n.º 

162/2014, de 31 de 

Outubro - Código 

Fiscal do Investimento) 

RFAI - Aquisição de um pavilhão para fins produtivos e 

administrativos que tem estado a ser utilizado pela empresa ao 

abrigo de um contrato de arrendamento 

23/01/2019 22 

Decreto-Lei n.º 

162/2014, de 31 de 

Outubro - Código 

Fiscal do Investimento  

RFAI-Aplicações relevantes (aquisição de moldes). 

02/01/2019 20 CIRC Prémio concedido a jovem agricultor 
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02/01/2019 70 
Estatuto dos Benefícios 

Fiscais (EBF) 
Transporte de resíduos 

IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO DAS PESSOAS SINGULARES 

23/01/2019 8 CIRS Arrendamento para Alojamento Local. 

23/01/2019 8 CIRS 
Rendimentos prediais - Documento comprovativo de rendas 

não recebidas. 

23/01/2019 10 CIRS Reinvestimento em aquisição de direito de uso e habitação. 

23/01/2019 10 CIRS 
Alienação onerosa de imóvel adquirido por usucapião - Data 

de aquisição. 

23/01/2019 10 CIRS Reinvestimento na aquisição de terreno para construção. 

23/01/2019 10 CIRS 
Reinvestimento na aquisição de imóvel anteriormente à 

alienação onerosa-Amortização de empréstimo bancário. 

23/01/2019 41 CIRS Rendimentos prediais – Despesas elegíveis. 

23/01/2019 41 CIRS 
Categoria F – Despesas elegíveis – Contrato de prestação de 

serviços com agência imobiliária. 

23/01/2019 41 CIRS 

Indemnização atribuída em razão de ação de despejo para 

denúncia de contrato de arrendamento para realização de 

obras. 

23/01/2019 078-E CIRS 
Dedução de rendas relativas a contrato de arrendamento 

urbano celebrado anteriormente ao RAU e ao NRAU 

RELAÇÕES INTERNACIONAIS 

02/01/2019 119 CIRS Modelo 30 

02/01/2019 17 

Convenção para Evitar 

a Dupla Tributação 

entre Portugal e 

Alemanha 

Tributação de artistas 

02/01/2019 15 

Convenção para Evitar 

a Dupla Tributação 

entre Portugal e 

Espanha 

Dispensa de retenção na fonte – CDT Espanha –Trabalho 

dependente 
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02/01/2019 17 

Convenção para Evitar 

a Dupla Tributação 

entre Portugal e 

Espanha 

Rendimentos de artista tauromáquico espanhol 

02/01/2019 17 

Convenção para Evitar 

a Dupla Tributação 

entre Portugal e 

Espanha 

Tributação de artistas 

02/01/2019 14 

Convenção para Evitar 

a Dupla Tributação 

entre Portugal e França 

Competência tributária – Tributação das mais-valias 

decorrentes de um processo de dissolução e liquidação 

(extinção) de uma sociedade comercial constituída sob o 

direito francês e com sede social em França) 

02/01/2019 7 

Convenção para Evitar 

a Dupla Tributação 

entre Portugal e Itália 

Documentos comprovativos a apresentar para operar a 

dispensa de retenção na fonte ao abrigo de Convenção para 

evitar a Dupla Tributação (CDT) 

02/01/2019 012, 017 

Convenção para Evitar 

a Dupla Tributação 

entre Portugal e Suíça 

Rendimentos de artista 

BENEFÍCIOS FISCAIS 

02/01/2019 70 EBF Transporte de resíduos 

IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE TRANSAÇÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS 

17/01/2019 2 CIMT 

Efeitos tributários, em sede de IMT e imposto de selo da verba 

1.1 da TGIS, na esfera jurídico-tributária do alienante 

reservatário, decorrentes da formalização da resolução de 

contrato de compra e venda (distrate) de imóveis firmada na 

inverificação. 

IMPOSTO DO SELO 

16/01/2019 1 CIS Participação de imposto do selo - Seguro de vida. 
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Acórdãos TJUE   

Proc: Data Nome Matéria Assunto 

C‑410/17 
10 janeiro de 

2019 
A Oy IVA 

Diretiva 2006/112/CE — Artigo 2.°, n.° 1, alíneas a) e c) — 

Artigo 14.°, n.° 1 — Artigo 24.°, n.° 1 — Operações a título 

oneroso — Operações no caso de a contraprestação 

consistir parcialmente em bens e em serviços — Contrato 

de demolição — Contrato de compra para desmontagem. 

 


