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Até 10/03/2019 IVA

Envio da Declaração periódica acompanhada dos anexos que se

mostrem devidos, pelos contribuintes do regime normal mensal,

relativa às operações efectuadas em Janeiro.

Até 10/03/2019
IRS/Seg. 

Social

Entrega da declaração mensal de remunerações pelas entidades

devedoras de rendimentos do trabalho dependente para comunicação

de rendimentos, retenções de imposto, dedução de contribuições para

regimes de protecção social e subsistemas legais de saúde e a

quotizações sindicais, relativas ao mês de Fevereiro.

Até 15/03/2019 IVA
Comunicação dos elementos das facturas emitidas no mês de

Fevereiro.

Até 20/03/2019 IRS/IRC/Selo Entrega das importâncias retidas no mês anterior.

Até 20/03/2019 Seg. Social Pagamento das contribuições relativas ao mês de Fevereiro.

Até 20/03/2019 IVA

Envio de declaração recapitulativa mensal referente a Fevereiro, bem
como para sujeitos passivos do regime trimestral, quando o total das
transmissões tenham no trimestre em curso excedido € 50.000.



Até 20/03/2019 IRC

Envio da Declaração de alterações, para opção pelo regime especial de
tributação de grupos de sociedades (RETGS), ou para comunicação de
inclusão ou de saída de sociedades do perímetro ou ainda de renúncia
ou cessação de aplicação do regime nos casos em que o período de
tributação coincida com o ano civil.

Até 31/03/2019 IRS/IRC
Declaração de rendimentos pagos ou colocados à disposição de sujeitos

passivos não residentes, em Janeiro – Mod. 30.

Até 31/03/2019 IRC 1.º Pagamento Especial por Conta.

Até 31/03/2019 IRS
Envio da Declaração Modelo 13 pelas instituições de crédito e
sociedades financeiras que intervenham nas operações com valores
mobiliários, warrants autónomos e instrumentos financeiros derivados.

Até 31/03/2019 LGT

Envio da Declaração Modelo 38 pelas instituições de crédito,
sociedades financeiras e as demais entidades que prestem serviços de
pagamento, relativamente às transferências transfronteiras e envios
de fundos que tenham como destinatário entidades localizadas em
zonas de baixa tributação.



Até 31/03/2019 IUC

Data limite do pagamento do Imposto Único de Circulação, relativo a
veículos à data do aniversário da matrícula que ocorra no presente
mês.
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