
 

 

 

 

 

 

 

 

O país vai a votos e, na decisão, português prevenido e informado vale por dois. 

A construção da “geringonça”, agora a chegar ao fim, acentuou uma clivagem ideológica na sociedade 

portuguesa em torno do papel do Estado. 

O Estado (moderno) que todos dizem querer renovar ou reformar é uma realidade frágil, recente e 

complexa. A questão é relevante e muito mais profunda em termos de doutrina e ideologia política do que 

a da banalidade eleitoralista atual que se move meramente em torno de promessas. 

De facto, o que tem estado em debate, na melhor das hipóteses, é apenas do foro eleitoralista, enquanto 

tem ficado de fora a consideração essencial, subjacente, da política como ideologia e doutrina. O 

populismo como mero propósito e receituário de dar (prometer) ao povo o que o povo quer, é um caminho 

que leva a qualquer lado, mesmo ao despotismo, passando por diversos modelos autoritários que, de 

resto, já espreitam mundo fora. 

É por isso que a determinação urgente do papel do Estado e o da sua extensão em domínios da 

economia, saúde e educação se mostra tão decisivo para o futuro, ou seja, a tão propalada “Reforma do 

Estado”, sempre adiada. 

É possível fazer mais e melhor, com o mesmo dinheiro, reduzindo a carga fiscal para dotar-se as famílias 

e empresas de riqueza disponível para o desenvolvimento económico, favorecendo o emprego e o 

investimento. 

O que aumenta o PIB per capita são os empregos de alto valor acrescentado em receita financeira, seja 

na agricultura, na indústria, no setor terciário, ou no setor quaternário (a parte da economia baseada no 

conhecimento). 

Neste contexto, Portugal terá, necessariamente, de renovar-se e reinventar-se para enfrentar os desafios 

do futuro, firmados numa concorrência global, sem regras e sem bom senso. 

Mas, a esperança e confiança no nosso devir coletivo, por certo é a nossa força. 

Com estima,     

A direção 

 

 

Foi publicada em Diário da República a Lei n.º 119/2019 de 18 de setembro que altera diversos códigos 

fiscais. 
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De entre as alterações efetuadas destacam-se as seguintes: 

-  A comunicação de faturas (ficheiro SAF-T da faturação) passa a ser efetuada até ao dia 12 do mês 

seguinte ao da emissão da fatura (anteriormente, até ao dia 15). 

- A lei consagra expressamente que a entrega da IES constitui uma obrigação distinta da submissão e 

validação do ficheiro SAF-T de contabilidade, pelo que poderão ser aplicadas coimas distintas por cada 

infração. 

-  A partir de 1 de outubro de 2019, verifica-se a extensão, em cinco dias, do prazo para efetuar o 

pagamento do IVA. Os novos prazos serão: 

 Regime mensal, até ao dia 15 do 2.º mês seguinte; 

 Regime trimestral, até ao dia 20 do 2.º mês seguinte. 

Os prazos para a submissão das declarações periódicas de IVA mantêm-se inalterados. 

- Em sede de IRS, o regime fiscal do arrendamento de longa duração é restringido aos contratos para 

habitação permanente e é introduzido um regime sancionatório em caso cessação dos contratos antes 

de decorrido o seu prazo de duração ou suas renovações. O regime fiscal do arrendamento de longa 

duração entrou em vigor em 1 de janeiro de 2019, com a Lei n.º 3/2019, e não limitava a sua aplicação 

ao arrendamento para habitação permanente. 

- Relativamente aos contratos de arrendamento habitacionais e não habitacionais cuja renda é atualiza-

da em função do Rendimento Anual Bruto Corrigido do agregado do familiar do arrendatário, o valor de 

IMI a pagar pelo senhorio poderá ser indexado ao valor que resulte da capitalização da renda anual 

através da aplicação do fator 15, desde que este resultado seja inferior ao valor patrimonial tributário. 

-  Em sede de IRC, são introduzidas alterações ao regime de prova da qualidade de não residente fiscal 

para efeitos de aplicação de convenções para evitar a dupla tributação e outros acordos de direito 

internacional, que passa a ser feita mediante um modelo específico português (prevendo-se que venha 

a ser alterado/substituído o atual modelo 21-RFI), acompanhado de documento comprovativo de 

residência fiscal, emitido pelas autoridades fiscais do outro Estado; deixa, assim, de vigorar o regime 

alternativo de prova da qualidade de não residente, passando agora a prova a ser feita através dos 

dois documentos em causa. 

- Aditamento de um conceito de volume de negócios ao Código do IRC, considerando as especificidades 

das rendas das propriedades de investimento e do rédito obtido pelas entidades do setor financeiro. 

Esta definição é relevante, nomeadamente, para efeitos do cálculo do pagamento especial por conta e 

outras disposições do Código do IRC, tais como limites de benefícios fiscais. 

-  As dívidas de impostos de IRS e IRC de valor igual ou inferior a €5.000 ou €10.000, respetivamente, 

podem ser pagas em prestações, com isenção de garantia. O pedido deve ser feito por via eletrónica 

até 15 dias após o termo do prazo de pagamento. Para beneficiar desta prerrogativa, o requerente não 

pode ser devedor de quaisquer outros tributos administrados pela AT. 

A presente Informação Económica, Financeira e Fiscal destina-se a ser distribuída entre Clientes e Colegas e a informação 

nela contida é prestada de forma geral e abstrata, não devendo servir de 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 a expressa autorização do editor. Caso deseje obter esclarecimentos adicionais sobre este 

assunto contacte os nossos técnicos. 


