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Informação 1
Comunicação do
ﬁcheiro Sa à AT
durante o ano de
2019, deve ser
efetuada até ao
dia 15 do mês
seguinte à
emissão da fatura

No próximo mês de março a comunicação do ﬁcheiro Sa à Autoridade
Tributária e durante o ano de 2019, deve ser efetuada até ao dia 15.
Decreto-Lei nº28/2019, de 15 de fevereiro

Informação 2
Comunicação
obrigatória de
informações
rela vas a contas
ﬁnanceiras de
residentes em
Portugal

Foi estabelecido o regime de comunicação obrigatória de informações rela vas a
contas ﬁnanceiras cujos tulares ou beneﬁciários sejam residentes em território
nacional.
Devem ser comunicadas à AT as contas ﬁnanceiras de das junto de cada ins tuição
ﬁnanceira cujo saldo ou valor agregado exceda, no ﬁnal do ano civil, cinquenta mil
euros, quando os tulares ou beneﬁciários sejam residentes em território nacional.
A primeira das referidas comunicações anuais deverá ocorrer já no próximo dia 31 de
julho de 2019, referente às contas ﬁnanceiras de residentes man das durante o
exercício de 2018.
Lei nº17/2019, de 14 de fevereiro

Informação 3
Alteração da taxa
de tributação dos
rendimentos
prediais
consoante a
duração dos
contratos

Alteração do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares com a
criação de condições de acesso a incen vos ﬁscais em programas de construção de
habitação para renda acessível.
Lei nº3/2019, de 9 de janeiro

As novas taxas
Duração do contrato de arrendamento
Até 2 anos

2-5 anos

5-10 anos

10-20 anos

Superior 20 anos

28%

26%

23%

14%

10%

As novas regras
A quem se aplicam?

Como?

Quando?

Aos senhorios

Novos contratos de arrendamento

Desde 1 de janeiro de 2019

Renovações contratuais

www.rosabarreto.pt

Obs. A leitura desta informação não dispensa a consulta da legislação supra referida.
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Informa on 1
Communica on of
Sa ﬁle to AT
during 2019, must
be made un l the
15th of the
following month
a er the invoice is
issued

Next march the communica on of Sa ﬁle to Tax Authority and during the year 2019,
must be made un l 15th.
Decree-Law nº28 / 2019, of February 15

Informa on 2
Mandatory
disclosure of
informa on on
ﬁnancial accounts
of residents in
Portugal

Was established the regime of compulsory communica on of informa on regarding
ﬁnancial accounts whose owners or beneﬁciaries are resident in na onal territory.
Financial accounts held with each ﬁnancial ins tu on, which balance or added value at
the end of the calendar year exceeds EUR 50 000, shall be communicated to AT when
holders or beneﬁciaries are resident in na onal territory.
The ﬁrst of these annual communica ons should already occur in the next day July 31,
2019, rela ng to ﬁnancial accounts of residents held during 2018 exercise.
Law nº17 / 2019, of February 14

Informa on 3
Change in rate of
taxa on of
property income
according to
dura on of
contracts

Personal Income Tax Code (IRS) altera on that creates condi ons for access to tax
incen ves in housing construc on programs for aﬀordable income.
Law no. 3/2019, of January 9

New rates
Dura on of the lease
Up to 2 years

2-5 years

5-10 years

10-20 years

Over 20 years

28%

26%

23%

14%

10%

New rules
To whom they apply?

How?

When?

To landlords

New lease agreements

Since January 1, 2019

Contractual renewals

www.rosabarreto.pt

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

