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IRC
•

Regras de faturação – Emissão de documentos por entidades isentas: Ficha
doutrinária n.º 2020 228 – PIV 16922, de 23 de janeiro de 2020
Vem a presente ficha doutrinária responder a um pedido de informação vinculativa relativamente à
emissão de documentos por entidades isentas.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal

IVA
•

Harmonização e simplificação de certas regras do sistema do IVA: Jornal Oficial da
União Europeia n.º C 11/69 de 13 de janeiro de 2020
Vem o presente Jornal, publicar a Resolução legislativa do Parlamento Europeu, de 3 de outubro de
2018, sobre a proposta de diretiva do Conselho que altera a Diretiva 2006/112/CE no que diz respeito
à harmonização e simplificação de determinadas regras no sistema do imposto sobre o valor
acrescentado e que estabelece o regime definitivo de tributação das trocas comerciais entre EstadosMembros (COM(2017)0569 – C8-0363/2017 – 2017/0251(CNS)).
https://eur-lex.europa.eu/legal-content

•

Proposta de Diretiva – Taxas – Alteração: Jornal Oficial da União Europeia n.º C 11/211
de 13 de janeiro de 2020
Vem o presente Jornal, publicar a Resolução legislativa do Parlamento Europeu, de 3 de outubro de
2018, sobre a proposta de Diretiva do Conselho que altera a Diretiva 2006/112/CE no que diz respeito
às taxas do imposto sobre o valor acrescentado (COM(2018)0020 – C8-0023/2018 –
2018/0005(CNS)).
https://eur-lex.europa.eu/legal-content
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IMI
•

Procedimento e prazo extraordinários para a participação de rendas: Portaria n.º 19A/2020 de 24 de janeiro de 2020
Vem a presente portaria, publicada no Diário da República n.º 17/2020, 1º Suplemento, Série I de
2020-01-24, aprovar o procedimento e prazo extraordinários para a participação de rendas prevista
no n.º 3 do artigo 15.º-N do Decreto-Lei n.º 287/2003, de 12 de novembro, relativa ao ano de 2019 e
procede à alteração do artigo 5.º da Portaria n.º 406/2019, de 20 de dezembro.
https://dre.pt/application/conteudo/128523738

Outros Assuntos
•

Alterações às Declarações Modelos 25,37 e 39: Ofício Circulado n.º 20216, de 13 de
janeiro de 2020
Vem o presente ofício circulado, proceder à identificação e ao esclarecimento das alterações
efectuadas relativamente ao preenchimento das declarações Modelos 25 e 39.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal

•

Tabelas de retenção na fonte sobre rendimentos do trabalho dependente e pensões
auferidas por titulares residentes no continente para vigorarem durante o ano de
2020: Despacho n.º 785/2020 de 21 de janeiro de 2020
Vem o presente Despacho, publicado no Diário da República n.º 14/2020, Série II de 21.01.2020,
aprovar 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 2020.
https://dre.pt/application/conteudo/128277571
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•

Taxas de câmbio para a determinação do valor aduaneiro: Ofício-circulado n.º
15748/2020, de 27 de janeiro de 2020
Vem o presente ofício circulado divulgar as taxas de câmbio médias para a determinação do valor
aduaneiro e as taxas de câmbio médias a utilizar na conversão de moedas estrangeiras
"Complementares", a utilizar de 1 a 29 de fevereiro de 2020.
https://info-aduaneiro.portaldasfinancas.gov.pt/pt/legislacao_aduaneira

•

IAS – Indexante dos apoios sociais – Atualização: Portaria n.º 27/2020 de 31 de janeiro
de 2020
Vem a presente portaria, publicada no Diário da República n.º 22/2020, Série I de 31-01-2020,
proceder à atualização anual do valor do indexante dos apoios sociais (IAS).
https://dre.pt/application/conteudo/128726978

Relembramos que a informação acima não dispensa a consulta da legislação em vigor (quando aplicável), bem como a consulta
às entidades oficiais responsáveis pela fixação e alteração dos respetivos prazos/datas limite.

