
 

 

 

 

 

 

 

 

 

É tempo de balanço do ano que terminou e, em termos prospetivos, do ano que agora começa. 

Entre nós, em 2019 a desaceleração da atividade económica decorreu da diminuição do contributo das 

exportações, líquidas do seu conteúdo importado, para o crescimento do PIB, que se posicionou em 2%. 

O facto de termos regressado, em 2019, a um défice na balança comercial, depois de seis anos 

consecutivos de excedentes, é, a este respeito, um sinal de alerta que não pode ser menosprezado. 

Para 2020, na política e na economia, ninguém se atreve a realizar previsões sustentadas, pois existem 

demasiadas variáveis a considerar na dinâmica de mudança, cujo conteúdo, amplitude e sentido não são 

determináveis pelos melhores analistas. 

Contudo, sabendo-se que a confiança é o motor da economia e que esta nasce do interior emotivo de 

cada um de nós, é bem possível que 2020 seja o ano da recuperação, contrariando os ciclos clássicos 

que, na nova economia, já não conhecem lugar. 

Como tal, temos de acreditar que a União Europeia (UE) vai ultrapassar positivamente o choque do 

BREXIT, e outros desafios com que se depara, reforçando a sua capacidade de congregar as capacidades 

e conhecimentos de todos os europeus em prol de uma economia próspera e social. 

A nível internacional, o melhor é a conscientização de que o planeta precisa de uma economia que 

promova a eficiência em detrimento do desperdício e do supérfluo. 

Brindemos ao ANO NOVO, com confiança e perseverança.        

A direção 

 

 

 

Os sujeitos passivos de IRC ou de IRS que: 

I – tenham sede, estabelecimento estável ou domicílio fiscal em território português; 

II – disponha de contabilidade organizada; e 

III – Não estejam enquadrados no regime simplificado de tributação. 

Devem comunicar à AT, até 31 de janeiro de 2020, o inventário respeitante ao último dia do exercício de 

2019.  

1. MENSAGEM DA DIREÇÃO 

DEZEMBRO/2019 

2 COMUNICAÇÃO DO INVENTÁRIO DE 2019 À AT ATÉ 31 JANEIRO 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

No caso do período de tributação não coincidir com o ano civil, o inventário deve ser comunicado até final 

do mês seguinte à data a que respeita o término do período. Por exemplo, um contribuinte cujo período de 

tributação termine em 31 de março, deve elaborar o inventário com referência a essa data e comunicá-lo à 

AT até 30 de abril do mesmo ano. 

O Despacho n.º 66/2019, de 13 de dezembro, do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, veio 

estabelecer que a estrutura do ficheiro para comunicação de inventários aprovada pela Portaria n.º 

126/2019, de 2 de maio, entra em vigor para as comunicações de inventários relativas a 2020, a efetuar 

até 31 de janeiro de 2021. 

Para as comunicações de inventários relativos a 2019, a efetuar até 31 de janeiro de 2020, mantém-

se a estrutura do ficheiro atualmente em vigor, não sendo assim incluída a valorização dos 

inventários. 

 

 

  

A Lei de Bases da Segurança Social determina que as pessoas singulares e coletivas que se relacionem 

com a Segurança Social estão sujeitas a identificação no sistema de informação, através da atribuição de 

Número de Identificação de Segurança Social (NISS). 

De forma a tornar o processo mais célere, a partir do dia 1 de janeiro de 2020, o NISS passa a ser 

atribuído na hora aos cidadãos estrangeiros que pretendam iniciar a sua atividade profissional ao abrigo 

dos regimes de Trabalhador por Conta de Outrem, Trabalhador do Serviço Doméstico ou Trabalhador 

Independente. 

A atribuição de NISS NA HORA pressupõe a intenção de iniciar atividade profissional, de onde resultam, 

nos termos do Código dos Regimes Contributivos, um conjunto de obrigações. A conformidade do NISS 

atribuído será verificada através do cumprimento dos deveres legais por parte da Entidade Empregadora. 

A conformidade do NISS atribuído aos cidadãos estrangeiros que tenham dado início de atividade 

independente na Autoridade Tributária e Aduaneira será igualmente verificada através do cumprimento 

dos deveres legais que lhes estão associados. 

Fonte:http://www.seg-social.pt/noticias/-/asset_publisher/9N8j/content/atribuicao-de-niss-na-hora-a-

cidadaos-estrangeiros 

 

 

 

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. 

3. ATRIBUIÇÃO DE NISS NA HORA A CIDADÃOS ESTRANGEIROS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/Despacho_66_2019_XXII_SEAF.pdf
https://www.pwc.pt/pt/pwcinforfisco/flash/outros/pwc-flash-fiscal-saf-t-pt-estrutura-de-dados-comunicacao-de-inventarios.html
https://www.pwc.pt/pt/pwcinforfisco/flash/outros/pwc-flash-fiscal-saf-t-pt-estrutura-de-dados-comunicacao-de-inventarios.html
http://www.seg-social.pt/noticias/-/asset_publisher/9N8j/content/atribuicao-de-niss-na-hora-a-cidadaos-estrangeiros
http://www.seg-social.pt/noticias/-/asset_publisher/9N8j/content/atribuicao-de-niss-na-hora-a-cidadaos-estrangeiros

