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IRS
•

Residente não habitual – Tabela de atividades: Portaria n.º 230/2019 de
23 de julho de 2019

Vem a presente portaria, publicada no Diário da República n.º 139/2019, Série I, de 23.07.2019,
alterar a Portaria n.º 12/2010, de 7 de janeiro, que aprovou a tabela de atividades de elevado valor
acrescentado para efeitos do disposto no n.º 10 do artigo 72.º e no n.º 5 do artigo 81.º do Código do
IRS.
https://dre.pt/application/file/a/123407983

IVA
•

Documentos fiscalmente relevantes – Prazo – Faturação
Prorrogação: Despacho n.º 254/2019.XXI, de 27 de junho 2019

–

Vem o presente despacho prorrogar o prazo da entrega dos documentos fiscalmente relevantes
previstos no mesmo.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal

OUTROS ASSUNTOS
•

Registo Central do Beneficiário Efetivo (RCBE) – Prazo para a
declaração inicial: Portaria n.º 200/2019 de 28 de junho de 2019

Vem a presente portaria, publicada no Diário da República n.º 122/2019, Série I, de 28.06.2019,
estabelecer os prazos para a declaração inicial do RCBE e revogar os artigos 13.º e 17.º da Portaria
n.º 233/2018, de 21 de agosto.
https://dre.pt/application/file/a/122753379

•

Taxas de câmbio para a determinação do valor aduaneiro: OfícioCirculado n.º 15718/2019, de 24 de junho de 2019

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 31 de julho de 2019.
http://info-aduaneiro.portaldasfinancas.gov.pt/pt/legislacao_aduaneira
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•

Taxas de câmbio para a determinação do valor aduaneiro: OfícioCirculado n.º 15723/2019, de 26 de julho de 2019

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 31 de agosto de 2019.
http://info-aduaneiro.portaldasfinancas.gov.pt/pt/legislacao_aduaneira

•

SAF-T (PT) – IES/DA – Prorrogação do prazo de entrega

Vem o presente despacho prorrogar o prazo da entrega da IES/DA.
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal
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