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Informação 1
Primeira
declaração Registo Central do
Beneﬁciário
Efe vo

Para en dades a vas já existentes, a primeira declaração de beneﬁciário efe vo deve
ser feita a par r de 1 de janeiro, nos seguintes períodos:
En dades sujeitas a registo comercial

de 1 de janeiro a 30 de abril de 2019

Outras en dades

de 1 de maio até 30 de junho de 2019

Portaria nº233/2018, de 21 de agosto
Para mais informação ver a nossa Circular Informa va nº 12/2018 ou
h ps://jus ca.gov.pt/servicos/Registo-de-Beneﬁciario-Efe vo

Informação 2
Declaração
Trimestral dos
Trabalhadores
Independentes

Os Trabalhadores Independentes, quando sujeitos ao cumprimento da obrigação
contribu va (ou seja não estão isentos), são obrigados a entregar uma declaração
trimestral. A próxima Declaração Trimestral será entregue até 30 de abril de 2019 e
refere-se a rendimentos auferidos em janeiro, fevereiro e março de 2019.
Decreto-Lei nº2/2018, de 9 de janeiro

Informação 3
Novo prazo para a
entrega da
declaração de IRS
referente a
rendimentos de
2018

A entrega da declaração de IRS em 2019, referente aos rendimentos de 2018, é
realizada de 1 de abril a 30 de junho de 2019, independentemente da categoria de
rendimentos. O prazo foi alargado um mês em relação ao ano passado.
Lei nº71/2018, de 31 de dezembro.

Informação 4
Entrega do
Relatório Único
2018

A entrega do Relatório Único, para dados referentes a 2018, efetua-se entre 16 de
março e 15 de abril de 2019.
Portaria nº55/2010, de 21 de janeiro

Informação 5
Novos prazos de
pagamento do IMI

Maio
Prestação Única - Se o imposto for igual ou inferior a 100€
1ª prestação - Se o imposto for superior a 100€

Agosto
2ª prestação - Se o imposto for superior a 500€

Novembro
2ª prestação - Se o imposto for superior a 100€ e igual ou inferior a 500€
3ª prestação - Se o imposto for superior a 500€

www.rosabarreto.pt

Obs. A leitura desta informação não dispensa a consulta da legislação supra referida.
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Informa on 1
First statement Eﬀec ve
Beneﬁciary
Central Register

For exis ng ac ve en es, ﬁrst declara on of eﬀec ve beneﬁciary should be made
from January 1, the following periods:
En

es subjet to commercial registra on

Other en

es

january 1 through april 30, 2019
may 1 through june 30, 2019

Ordinance 233/2018, of August 21
For more informa on see our Newsle er No. 12/2018 or h ps://jus ca.gov.pt/servicos/Registo-deBeneﬁciario-Efe vo

Informa on 2
Quarterly
Declara on of
Independent
Workers

Independent workers, when subject to compliance with tax liability (ie not exempt), are
required to submit a quarterly statement. Next Quarterly Declara on will be delivered
by April 30, 2019 and refers to income earned in January, February and March 2019.
Decree-Law 2 / 2018, of January

Informa on 3
New deadline for
delivery IRS 2018
statement

IRS declara on delivery in 2019, referring to the income of 2018, is performed from
April 1 to June 30, 2019, regardless of income category. The deadline was extended one
month compared to last year.
Law 71/2018, of December 31.

Informa on 4
Single Report 2018
delivery

Single Report delivery, for data referring to 2018, takes place between March 16 and
April 15, 2019.
Ordinance 55 / 2010, of January 21

Informa on 5
New IMI Payment
Dates

May
Single Installment - If tax is equal to or less than € 100
1st installment - If tax is higher than 100 €

August
2nd installment - If tax is higher than 500 €

November
2nd installment - If tax is higher than € 100 and € 500 or less
3rd installment - If tax is higher than 500 €

www.rosabarreto.pt

Obs. Reading this informa on does not dispense consul ng the legisla on referred to above.

