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Por via de mais esta edição da nossa revista,
queremos divulgar aos membros algumas novidades
importantes sobre leis e outros assuntos que
acentuam a mais-valia da nossa existência para as
nossas empresas.
No que à minha pessoa diz respeito, são
mais de 12 anos à frente de iniciativas associativas e
federativas de empresários portugueses na Bélgica,
entre estes, 9 anos na agora extinta AEPB. Após o meu pedido de demissão da
AEPB, criei com alguns dos antigos sócios dessa associação a atual Federação
dos Empresários Portugueses na Bélgica que conta já com 3 anos de existência.
Um projeto arrojado para mim e todos os elementos que nos
acompanham, pois é uma atividade em horário pós laboral, voluntário, sem
qualquer recompensa a não ser o vosso reconhecimento do nosso trabalho.
O nosso objetivo é tentar, com as poucas ferramentas que temos ao
nosso alcance e a dedicação de todos, esclarecer e apoiar os nossos membros
e empresas que necessitem de ajuda. Com o intuito de se promoverem na
Bélgica ou empresas sediadas em Portugal que queiram lançar parcerias com
as empresas já existentes na Bélgica, a nossa porta está aberta e disponível para
promover esses contatos e encontros empresariais.
Ao longo destes 3 anos a Federação facilitou o enquadramento
profissional em várias áreas de dezenas dos nossos compatriotas. Promoveu
da mesma forma outras tantas empresas que se lançaram na Bélgica e que hoje
começam a ser referência e reconhecidas no mercado de trabalho.
Uma nota de agradecimento a todos os administradores e sócios que
após o meu pedido de demissão, por motivos pessoais, me convenceram a
ficar. Um agradecimento a todos eles que prometeram continuar ainda com
mais energia, para dar continuidade a um projeto arrojado mas de grande
importância para a esfera empresarial portuguesa na Bélgica.
Que a federaçäo seja um dia, aquele projeto que eu sonhei e idealizei há
muitos anos: O pilar de apoio e referência para as nossas empresas em qualquer
área de atividade.
O Presidente da F.E.P.B.
Comendador PAULO CARVALHO

Inscreva-se na FEPB
Nome: ____________________
Empresa: ___________________
Endereço: ___________________
CP: ______ / ________________
E-mail: ____________________
Tel.: ______________________
Fax: ______________________
TVA: ______________________
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CONSTITUIÇÃO DE EMPRESAS CRESCE
21,4% ATÉ FEVEREIRO PARA 11 MIL
Encerramentos subiram 6,3% ultrapassando os dois
mil, segundo o barómetro da Informa D&B.
O número de empresas criadas entre janeiro
e fevereiro avançou 21,4%, em comparação com o
período homólogo, para cerca de 11 mil, enquanto os
encerramentos subiram 6,3% ultrapassando os dois mil,
segundo o barómetro da Informa D&B divulgado esta
segunda-feira.
“Até ao final de fevereiro foram criadas 11.099
novas empresas, mais 21,4% do que no mesmo período
de 2018, ano em que foi batido o recorde de criação de
empresas em Portugal”, lê-se no estudo da Informa D&B.
De acordo com a consultora, este crescimento é
generalizado a todos os setores de atividade e a todos os
distritos. Por setor, destaca-se o dos serviços com 3.557
nascimentos, seguido pela construção (1.424) e pelo
retalho (1.303).
Entre janeiro e fevereiro, o número de
encerramentos obteve uma subida homóloga de 6,3%
fixando-se em 2.767. O destaque vai para o setor dos
serviços, onde se registaram 697 encerramentos, seguido
pelo retalho (512).
Já as insolvências caíram 26,7%, face ao mesmo
período de 2018, para 355.
O barómetro apontou ainda que, nos últimos 12
meses, foram constituídas 2,5 empresas por cada uma
que encerrou, sendo o setor das atividades imobiliárias
o que regista um rácio mais elevado entre constituições e
encerramentos, com 5,2 empresas criadas por cada uma
que encerrou.
“As atividades imobiliárias é um dos setores
que revela maior vitalidade e regista maior crescimento
percentual de nascimentos de novas empresas na última
década. Depois de um decréscimo de nascimentos entre
2009 e 2012, a partir de 2016 o setor mostrou um enorme
crescimento e em 2018 nasceram 5.264 novas empresas,
mais do dobro do que tinha atingido em 2008”, lê-se no
documento.
Em 2019, o setor “recuou em janeiro face ao
período homólogo, mas voltou a recuperar em fevereiro
com mais 22%”.
Por subsetor de atividades imobiliárias, a compra
e venda atingiu 3.579 novas empresas em 2018, mais 60%
do que em 2008.
O setor angariação, avaliação e mediação fixouse, no ano em causa, 1.109, novamente uma subida de
60% em dez anos.
Por sua vez, no arrendamento foram constituídas
404 empresas, mais 63% do que em 2008, enquanto na

administração de condomínios e imóveis o número caiu
10% para 172.
Para a realização deste estudo, a Informa D&B
considerou um universo que engloba a informação
relativa às empresas e outras organizações com sede em
Portugal, sob as formas jurídicas de sociedades anónimas,
sociedades por quotas, sociedades unipessoais, entidades
públicas, associações, cooperativas e outras sociedades.
Os empresários em nome individual não foram
considerados neste barómetro.
No que se refere às insolvências, foram
consideradas as entidades com processos iniciados no
período em causa, com publicação no portal Citius do
Ministério da Justiça.
O estudo da consultora analisou apenas processos
de insolvência de pessoas coletivas.
fonte: Diário de Notícias
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CAP
considerável, e mantém uma atividade económica
consistente e de qualidade, ao nível dos setores da
restauração, serviços, transportes, construção, turismo,
design e tecnologias de informação. São estes agentes
económicos que se pretende, também, promover de
forma a dar mais visibilidade aos serviços de excelência
prestados pela comunidade portuguesa.
Este ano temos 4 objetivos: aumentar para 40 000
o número total de participantes, atrair mais expatriados
que trabalham na capital da Europa, promover a cultura
Portuguesa a ajudar as nossas empresas agro-alimentares
a entrarem no mercado Belga

O MELHOR DE PORTUGAL ESTÁ DE
VOLTA A BRUXELAS
Nos próximos dias 4 e 5 de maio, decorrerá no
Parque do Cinquentenário em Bruxelas, a 7ª edição
do evento “O Melhor de Portugal” organizado pela
Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP). O
objetivo desta iniciativa é promover o que de melhor se
faz em Portugal e a qualidade de excelência dos produtos
agroalimentares portugueses, nomeadamente os vinhos,
queijos, enchidos, azeites, méis, frutas e hortícolas, entre
outros, mas também mostrar um pouco da nossa cultura,
artesanato, bailado, música, em ambiente paralelo à feira.

O cartaz musical deste ano conta com a presença
do apresentador Zé Figueiras, do fadista José da Câmara,
José Cid, David Antunes e Olavo Bilac.
Contamos com a presença de todos para
promover Portugal.

Duarte Mira
Representante Permanente em Bruxelas
Confederação dos Agricultores de Portugal
tel: +32 475 713 889
Mail: dmira@cap.pt
15, RUE STE GERTRUDE
B - 1040 BRUXELLES

Bruxelas já tem uma comunidade portuguesa
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Construction

Construção
I.V.A. A 6%: QUANDO SE DEVE APLICAR?
- O imóvel a renovar tem de ter mais de dez anos.
- Após renovação, o edifício deve ser usado como
habitação privada.
Deve
ser
um
trabalho
imobiliário
permanentemente ligado à habitação.
- O cliente pode ser um inquilino ou um
proprietário, mesmo que seja uma primeira, segunda ou
décima residência.
- A empresa de construção fatura 6% sobre o
material e horas de trabalho. Se o cliente comprar os
materiais ele mesmo, pagará 21% de I. V. A.
Que tipos de trabalho:
Entradas: 6% se a ligação se verificar entre as
vias públicas e a habitação. Se é um caminho no jardim
terá de aplicar 21%.
Garagens, Trabalhos de demolição, Painéis
solares: 6%
Extensões: 6% se a área da parte existente for
pelo menos metade da nova área total.
Limpeza: 6%, desde que seja mais do que
simples trabalhos de limpeza, tais como: Limpeza de
fachadas com jato de areia, desobstrução de esgotos e
canalizações, limpeza de chaminés, pintura interna e
externa, manutenção de elevadores...
Proteção solar: se estiver integrado na habitação,
aplicar-se-á a taxa de 6%.
Consultar: www.alphasolarsecurity.com
Piscina: taxa de 21%
Remover tanques de “mazout”: A inspeção de um
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T.V.A. À 6%: QUAND S’APPLIQUE-T-ELLE?
- Le logement à rénover doit être plus vieux que
dix ans.

tanque de óleo combustível está sujeita a uma taxa de 21%.
A taxa reduzida de 6% é aplicada apenas para a remoção
ou desativação de tanques de óleo combustível,
mas com a condição de que os trabalhos estejam
relacionados a outros trabalhos de renovação
imobiliários na habitação.
Estudos de projeto: As despesas de arquiteto,
agrimensores, engenheiros e coordenadores de segurança
estão sujeitas à taxa de 21%.
Se o edifício não servir apenas como
habitação privada, a taxa de 6% aplica-se apenas
ao espaço de habitação privada. A taxa de 21%
será aplicada para a parte profissional.
Se os trabalhos abrangerem todo o edifício, ou
se os trabalhos mais importante ocorrerem no espaço de
habitação (parte privada), será faturado 6% do I. V. A.
Se a parte profissional dominar, pode-se faturar
21% pela parte profissional e 6% pela parte privada.
Manuel Raposo
Membro da Confédération de la Construction

- Après les travaux, le bâtiment doit être utilisé
comme un logement privé.
- Il doit s’agir d’un travail immobilier lié en
permanence au logement.
- Le maître d’ouvrage peut être un locataire ou un
propriétaire même s’il s’agit d’un premier, deuxième ou
Xième logement.
- L’entrepreneur facture 6% sur les matériaux et
les heures de travail. Si le maître d’ouvrage achète luimême les matériaux, il paye 21% de T. V. A.
Quelles sortes de travaux:
Allées: 6% si la liaison se fait entre la voie
publique et le logement. Si c’est un sentier dans le jardin
il faut appliquer 21%.
Garages, Travaux de démolitions, Panneaux
solaires: 6%

Extensions: 6% si la surface de la partie existante
est au moins la moitié de la nouvelle surface totale.
Nettoyage: 6% à condition qu’il s’agisse de plus
qu’un simple nettoyage tel que : Le sablage des façades,
le débouchage des égouts et des tuyaux, le ramonage
des cheminées, les travaux de peinture intérieure et
extérieure, l’entretien des ascenseurs …
Protection solaire:
si elle est intégrée au
logement, le taux de 6% s’applique.
Voir : www.alphasolarsecurity.com
Piscine: taux de 21%
Enlever les cuves à mazout: l’inspection d’une
cuve à mazout doit être soumis au taux de 21%. On applique
le taux réduit de 6% uniquement pour l’enlèvement ou la
mise hors service des cuves à mazout mais à la condition
que ces travaux soient liés à d’autres travaux immobiliers
dans le logement.
Travaux d’étude: Les frais d’architecte, de
géomètres, d’ingénieurs et coordinateurs de sécurité sont
soumis au taux de 21%.
Si le bâtiment ne sert pas uniquement de
logement privé, le taux de 6% ne s’applique que
dans l’espace de vie. Le taux de 21% sera appliqué
pour la partie professionnelle.
Si les travaux ont lieu dans tout le bâtiment, si les
travaux les plus importants ont lieu dans l’espace de vie
(partie privée), on comptera 6% de T. V. A.
Si c’est la partie professionnelle qui domine, on
peut facturer 21% pour la partie professionnelle et 6%
pour la partie privée.
Manuel Raposo
Membre de la Confédération de la construction
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Lois

Leis
LITIGIOS ENTRE EMPRESAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL SUBCONTRATADAS DÍVIDAS POR TRABALHOS EFETUADOS
E NÃO PAGOS

LITIGES
ENTRE
ENTREPRISES
DE
CONSTRUCTION CIVILE - DETTES POUR
TRAVAUX EFFECTUÉS ET NON PAYÉS
(Procédure juridique en Belgique)

(Procedimento jurídico na Bélgica)
Como já tivemos oportunidade de abordar em
número anterior, a existencia de contrato reduzido à
termo entre as partes com previsibilidade dos trabalhos
à realizar, prazos de entrega e valores a receber no tempo
entre outros itens a serem considerados, pode ajudar a
evitar contrariedades na relação entre empresas verificase que ainda existem empresas que começam a laborar
sem um contrato estipulando a relação entre as partes.
Em caso de inadimplencia ou atrasos no
pagamento convém não perder tempo e enviar
imediatamante um correio registado com aviso de receção,
esta é na verdade o inicio de uma intervenção jurídica,
a maioria dos juízes entende que uma comunicação é
sempre necessária para estabelecer a mora e confirmar
o não pagamento, além de abrir canal ao contraditório
bem como as eventuais motivações da parte adversa
para o não pagamento, certo é que a ausência de resposta
fortalece o credor, que assim demonstrará em justiça a
não contestação da empresa em face da apresentação da
divida.
A apresentação ao Tribunal se faz através de
citação apresentada por “huissier de justice”, todos os
elementos que permearam a relação entre as empresas
serão alvo de uma “mise en état”, na realidade à partir de

uma tentativa de conciliação em primeira audiência, se
esta for frustrada, uma troca de alegações escritas entre
as partes se estabelece para apresentação dos meios
de prova, uma verificação será agendada pelo juiz ao
final deste calendário de Conclusões com a marcação
posterior de uma audiência para alegações finais, onde
se apresentam as alegações orais de cada parte através
dos respetivos advogados.
A decisão do juiz/julgamento sairá em data
fixada pelo juiz e só será definitiva após terem decorrido
30 dias da significação da decisão por “huissier de justice”
efetuada a parte contraria.
Nestes 30 dias a parte que foi contrariada em
sua pretensão pode apresentar recurso, fazendo com
que o procedimento seja rediscutido na totalidade, assim
existindo recurso esta decisão só transitará em julgado
com a significação da sentença do recurso por “huissier
de justice”, 30 dias após esta significação.
Uma indenização é devida pela parte que perder
o processo, chamanda “indemnité de procédure”, que é
calculada previamente tomando por base o valor da Acão;
Ao longo do processo ter em conta certas despesas
com citação e significação além dos encargos com
advogado e tribunais consoante o caso é recomendável.
A via jurídica é entretanto incontornável e
possibilitará ainda outros caminhos a serem considerados,
não obstante, a prudência na contratação continua a ser
um imponderável para se evitar problemas consequentes,
quem não paga duas faturas provavelmente não pagará a
bem se forem quatro.

Comme nous en avons déjà mentionné dans
le précédent numéro, l’existence d’un contrat à durée
déterminée entre les parties avec prévisibilité des travaux
à effectuer, des délais et des montants à recevoir au fil
du temps, entre autres éléments à prendre en compte,
peut permettre d’éviter des revers dans la relation entre
entreprises, constate qu’il existe encore des entreprises
qui commencent à collaborer sans un contrat stipulant
les relations entre les parties.
En cas de défaut ou de retard de paiement, il
est conseillé de ne pas perdre de temps et d’envoyer
immédiatement un courrier recommandé avec accusé
de réception, ceci est, en réalité, le début d’une action
juridique. La plupart des juges comprennent que la
communication est toujours nécessaire pour établir le
retard et confirmer le non-paiement, en plus d’ouvrir
un canal à la contradiction, ainsi que les motivations
possibles de la partie adverse pour le non-paiement. Il
est certain que l’absence de réponse renforce le créancier,
que démontre ainsi en justice la non-contestation de la
société devant la présentation de la dette
La présentation à la Cour se fait via une citation par
un huissier de justice, tous les éléments qui ont imprégné
les relations entre les sociétés feront l’objet d’une mise en
état, en réalité, à partir d’une tentative de conciliation en
première instance, en cas d’échec, un échange de pièces
de procédure écrites entre les parties est établi pour la
présentation des moyens de preuves. Une vérification
sera programmée par le juge à la fin de ce calendrier de
Conclusions avec une audience ultérieure fixée pour les
allégations finales, où chaque partie présente, via leurs
avocats respectifs les allégations orales.
La décision du juge / jugement sera émise à une
date fixée par le juge et ne sera définitive qu’à l’expiration
d’un délai de 30 jours à compter de la signification de la

décision par huissier de justice.
Pendant ces 30 jours, la partie qui a été contredite
dans sa demande peut faire appel, ce qui entraîne une
nouvelle discussion de la procédure dans sa totalité. Ainsi
en cas d’appel, la même sera à nouveau revue avec une
décision émise par l’huissier de justice, 30 jour après le
verdict.
Une indemnité est due par la partie perdante,
appelée “indemnité de procédure”, qui est calculée à
l’avance en fonction de la valeur de l’action;
Tout au long du processus, il faut tenir en compte
certaines dépenses, comme la citation et la signification,
en plus des frais concernant l’avocat et les tribunaux,
selon le cas.
La voie juridique est toutefois inévitable et
permettra d’envisager d’autres solutions. Cependant, la
prudence lors de conclusion de contrats est indispensable
pour éviter des problèmes conséquents, celui qui ne
paient pas deux factures ne paiera, probablement, pas
facilement lorsqu’il y en aura 4.
“Le présent texte n’est pas une étude exhaustive
et ne remplace pas une consultation juridique, les
particularités de chaque affaire déterminent la
non-reconnaissance préjudiciable, en conservant
toutes les meilleures réserves d’opinion dans une
analyse individuelle.”

pour Claudino Fernandes da Custódia
Avocat

“A presente não é um estudo exaustivo e não
substitui uma consulta juridica presencial,
as particularidades de cada caso determinam
o não reconhecimento prejudicial mantendo
todas as reservas de melhor opinião em análise
individual.”

por Claudino Fernandes da Custódia
Advogado/Avocat Bélgica e Portugal
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Comptabilité

Contabilidade
DISPONIBILIZAR GRATUITAMENTE UM
EDIFÍCIO PARA UMA EMPRESA

MISE A DISPOSITION GRATUITE D’UN
IMMEUBLE PAR UNE SOCIETE

Quando
uma
empresa
disponibiliza
gratuitamente um edifício, é necessário calcular um
Beneficio de Fins Diversos (BFD) que será tributado na
fonte do beneficiário deste benefício.
Até 31 de dezembro de 2018, o BFD foi calculado
da seguinte forma:
- Se o IMI do imóvel foi inferior a 745,00 € : IMI
x 100/60 x 1,25;
- Se o IMI do imóvel foi superior a 745,00 € : IMI
x 100/60 x 3,8.
Quando a disponibilidade gratuita foi efetuada
por uma pessoa física, não era necessário aplicar os
coeficientes de 1,25 ou 3,8 de acordo com o IMI.
É por isso que o Tribunal de Recurso de Gand
considerou que essa diferença de cálculo não se justificava
e contrariava o princípio constitucional da igualdade.
Após esta decisão, o cálculo foi adaptado e, a
partir de 1 de janeiro de 2019, o BDF terá de ser calculado
da seguinte forma:
- IMI x 100/60 x 2
Não há distinção quanto a quem disponibiliza o
imóvel (pessoa física ou jurídica), nem o valor do IMI.
Reforma do Código de Empresas, a maior
reformulação desde 1999!
Já se passaram 20 anos, desde que o Código
das Empresas não foi revisto em profundidade, neste
momento está feito, este ultimo desaparece e é substituído
pelo Código de Sociedades e Associações (abreviado
CSA).

Lorsqu’une société met, gratuitement, à
disposition un immeuble, il y a lieu de calculer un
Avantage de Toute Nature (ATN) qui sera taxé dans le
chef du bénéficiaire de cet avantage.
Jusqu’au 31 décembre 2018, l’ATN était calculé
de la manière suivante:
- Si le RC de l’immeuble était inférieur à 745,00 € : RC x
100/60 x 1,25;
- Si le RC de l’immeuble était supérieur à 745,00 € : RC x
100/60 x 3,8.
Lorsque la mise à disposition gratuite était
faite par une personne physique, il n’y avait pas lieu
d’appliquer les coefficients de 1,25 ou 3,8 en fonction du
RC. C’est pourquoi, la Cour d’appel de Gand a considéré
que cette différence de calcul n’était pas justifiée et allait
contre le principe constitutionnel d’égalité.
Suite à cette décision, le calcul a été adapté et,
à partir du 1er janvier 2019, l’ATN devra être calculé
comme suit:
- RC x 100/60 x 2.
On ne fait plus de distinction en fonction de qui
met le bien à disposition (personne physique ou personne
morale), ni du montant du RC.
Réforme du Code des Sociétés, la plus
grande refonte depuis 1999!
Cela fait 20 ans que le Code des Sociétés n’avait
pas été revu en profondeur, c’est maintenant chose faite,
ce dernier disparait et est remplacé par le Code des
Société et Associations (en abrégé : CSA).

Este novo código entra em vigor no dia 1 de maio
de 2019 e traz diversas novidades com um objetivo de
simplificação das quais.
- A limitação dos tipos de sociedade : Acabaram
as SPRL, SPRL-U, SPRL-S, SCRI, SCRL, etc., com a
reforma, só subsistem 4 tipos de sociedades:
• A SA;
• A SRL (substituta da SPRL e de todas as suas
derivações);
• A SC (substituta das SCRI e SCRL);
• As sociedades simples que incluem, entre outras, as
sociedades temporárias, as SNC, as SCS.
- Uma maior flexibilidade :
• A SRL:
1. Pode ser constituída por um único associado;
2. A lei deixou de exigir capital mínimo;
3. As partes podem ser livremente cedidas sem o
consentimento dos outros associados;
4. A SA: Poderá, a partir deste momento, ser
constituída com 1 único associado e a condição de
ter um mínimo de 3 administradores é, igualmente,
suprimida.
A entrada em vigor do CSA far-se-á em 3 etapas:
1. No dia 1 de maio de 2019 para todas as sociedades
criadas recentemente;
2. No dia 1 de janeiro de 2020 para todas as sociedades
existentes;
3. No dia 1 de janeiro de 2024: Todas as sociedades
constituídas de forma não mencionada e descrita
no CSA serão transformadas de pleno direito e
será acordado um prazo de 6 meses para proceder
à adaptação dos estatutos.

Ce nouveau code entre en vigueur le 1er mai
2019 et apporte plusieurs nouveautés dans un objectif de
simplification dont:
- La limitation des formes de société : Fini les SPRL,
SPRL-U, SPRL-S, SCRI, SCRL, etc., avec la réforme, il ne
subsistera que 4 formes de sociétés:
• La SA ;
• La SRL (remplaçante de la SPRL et toutes ses
dérivées);
• La SC (remplaçante des SCRI et SCRL);
• Les sociétés simples qui incluent, entre autre, les
sociétés momentanées, les SNC, les SCS.
- Une plus grande flexibilité:
• La SRL:
1. Peut être constituée par un seul associé ;
2. Il n’y plus de capital minimum exigé par la loi ;
3. Les parts peuvent être cédés librement sans le
consentement des autres associés;
4. La SA: Elle pourra, dorénavant, être constituée avec
1 seul associé et condition d’avoir un minimum de
3 administrateurs est, également, supprimée.
L’entrée en vigueur du CSA se fera en 3 étapes:
1. Le 1er mai 2019 pour toutes les sociétés
nouvellement constituées;
2. Le 1er janvier 2020 pour toutes les sociétés
existantes;
3. Le 1er janvier 2024 : toutes les sociétés constituées
sous une forme non reprise dans le CSA seront
transformées de plein droit et un délai de 6 mois
sera accordée pour procéder à l’adaptation des
statuts.
Por Filipe Sequeira
Représentant du bureau Comptable & Fiscal S&T Accountancy

Por Filipe Sequeira

Representante do Gabinete Comptable & Fiscal S&T Accountancy
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Cidadão
ESPAÇO CIDADÃO INAUGURADO EM
BRUXELAS
Este é o terceiro Espaço Cidadão localizado fora do
território nacional.
Foi oficialmente inaugurado, esta segundafeira, o Espaço Cidadão de Bruxelas, Bélgica, instalado
na Secção Consular da Embaixada de Portugal daquela
cidade.
Depois de Paris, em junho de 2016, e de São
Paulo, em março de 2017, Bruxelas é o terceiro local a
receber um Espaço Cidadão localizado fora do território
nacional.
A comunidade portuguesa ali residente passa,
desta forma, a ter acesso assistido a uma diversidade
de serviços da Administração Pública disponibilizados
online, nomeadamente pelo Instituto da Segurança
Social, pela Agência para a Modernização Administrativa,
pela Autoridade Tributária e Aduaneira e pela DireçãoGeral da Administração da Justiça.

Sob a alçada da Agência para a Modernização
Administrativa, os primeiros Espaços Cidadão foram
inaugurados em março de 2014. Desde essa data, a rede
tem crescido substancialmente, e hoje já existem mais
de 500. O número de serviços disponibilizados e de
entidades parceiras também tem aumentado.
O objetivo continua a ser o mesmo do início:
disponibilizar serviços mais acessíveis e inclusivos que
permitam a aproximação dos cidadãos à Administração
Pública eletrónica.
https://justica.gov.pt
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Impostos

Economia
NÚMERO DE DECLARAÇÕES DE IRS
ENTREGUES SUPEROU A BARREIRA DE
UM MILHÃO
No ano passado, o prazo médio de reembolso
para quem entregou declaração automática foi
de 11 dias.
O número de declarações de IRS entregues desde
que arrancou o prazo para o cumprimento desta obrigação
fiscal ultrapassou um milhão, segundo mostram os dados
divulgados esta sexta-feira pelo Ministério das Finanças.
“Até às 19:00 de hoje foram submetidas 1 023
074 declarações de IRS” refere o balanço do Ministério
das Finanças.
No ano passado, a barreira de um milhão de
declarações entregues foi ultrapassada no dia 6 de abril.
Daquele total, cerca de metade (488 165
declarações) foram entregues através da funcionalidade
do IRS automático.
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Até agora, o prazo para entrega das declarações
mensais e trimestrais coincide com o prazo de pagamento. A declaração mensal deve ser enviada por transmissão electrónica de dados até ao dia 10 do segundo mês
seguinte àquele a que respeitam as operações. No caso
das declarações trimestrais, o envio deve ser feito até ao
dia 15 do segundo mês seguinte ao trimestre do ano civil
a que dizem respeito as operações.

Desde o dia 1 de abril que os contribuintes
podem proceder à entrega da sua declaração anual do
IRS independentemente da tipologia de rendimentos que
auferiram ao longo de 2018.
O prazo para a entrega do IRS termina este ano
a 30 de junho (e não a 31 de maio como era habitual),
mas a rapidez com que os contribuintes estão a tratar
da declaração abre caminho para que a obrigação seja
cumprida muito antes da data limite.
Em 2018, o prazo médio do reembolso rondou
os 11 dias para quem estava abrangido e submeteu
a declaração automática, enquanto na entrega pelos
moldes habituais aquele prazo médio foi de 16 dias.
fonte: Diário de Notícias

Os prazos vão continuar a ser os mesmos, mas
agora o pagamento pode ser feito até mais tarde: até ao
dia 15 no primeiro caso e até ao dia 20 no segundo caso.

CONTRIBUINTES VÃO TER MAIS CINCO
DIAS PARA PAGAMENTO DO IVA
O prazo de entrega das declarações continua o
mesmo, mas os pagamentos vão poder ser feitos
cinco dias depois dessa data. Medida agrada aos
contabilistas.
O pagamento das declarações periódicas do IVA,
para os contribuintes que tenham IVA mensal ou trimestral a entregar ao Estado, poderá ser feito até cinco
dias depois do prazo para a entrega destas declarações,
avança o Jornal de Negócios na edição desta terça-feira.
A medida que prolonga o período de pagamento faz parte
de uma proposta de lei do Governo apresentada no Parlamento, deixando mais tempo para contabilistas e sujeitos
passivos.

“É uma medida positiva e que faz todo o sentido”, elogia o especialista em impostos da Deloitte, Afonso Arnaldo, ao Negócios. “O envio da declaração online e
no limite do prazo, já perto da meia-noite, por exemplo,
pode tornar difícil o pagamento a tempo de impedir uma
coima”, considera.
A medida também é aplaudida por contabilistas.
“Permite que o contabilista entregue com mais tempo e
o contribuinte depois possa pagar também com menos
pressão temporal”, afirmou ao mesmo jornal a bastonária
da Ordem dos Contabilistas Certificados, Paula Franco.

fonte: www.publico.pt
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FEPB

FEPB

O Jantar anual da Federação dos Empresários Portugueses na Bélgica foi mais uma vez um verdadeiro sucesso.
Estiveram presentes mais de 50 empresários da nossa comunidade noma sala com quase 100 participantes.
A FEPB aproveitou esta iniciativa para fazer a entrega de prémios anuais: Empresário do Ano e Revelação, no
intuito de premiar alguns dos seus associados.
Este ano a votação dos administradores da federação ditou o seguinte resultado:
Prémio Empresário do ano: Empresa ALIMENTAR
Prémio Revelação: Empresa LC Moreira
Os prémios foram entregues pelo presidente da federação Paulo Carvalho
Na ausência de um elemento da empresa Alimentar a mesma foi representada pelo Administrador Manuel Raposo
ao qual foi entregue o prémio.
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Membros da Federação

Membros da Federação
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Afiport sprl
Av. de la Couronne, 106
1050 Bruxelles
Tel: 0484 10 20 27

Churrasqueira Portugalia
Chaussée de Waterloo, 30
1060 Bruxelles
Tel: 02 850 62 08

Grani Pierre
Rue des Colombophiles, 194
1070 Bruxelles
Tel: 02 411 25 20

Nortech sprl
Av. Louis Gribaumont, 99
1200 Woluwe Saint Lambert
Tel: 02 762 45 76

Peixoto & Fils
Chaussée d’Haecht, 705
1030 Bruxelles
Tel: 0499 17 74 22

Société Juridique
Avenue Louise, 363/3 B-4
1050 Bruxelles
Tel: 0477 44 40 34

Alimentar
Rue Hector Genard, 14
1070 Bruxelles
Tel: 02 257 91 91

Delicias de Portugal
Rue Vergnies, 38
1050 Bruxelles
Tel: 02 646 63 43

Guedes Jorge
Meersstraat, 44
1742 Ternat
Tel: 0495 24 94 00

O Alentejo
Rue Louis Coenen, 3
1060 Bruxelles
Tel: 0473 47 27 54

Portugalnet Consulting
Zeenstraat, 121
1933 Sterrebeek
Tel: 02 523 47 99

Tamega scrl
Chaussée de Mons, 814A
1070 Bruxelles
Tel: 02 347 10 97

Alpha Solar Security
Rue du Ministre, 4
1170 Watermael-boitsfort
Tel: 02 675 31 05

Dos Santos
Rue Brogniez, 142
1070 Bruxelles
Tel: 0476 45 01 24

Inter Gebouw
Boomkwekerijstraat, 101
1601 Sint-Pieters-Leeuw
Tel: 0486 56 28 31

Renov Macedo
Rue de l’Artisanat, 7A
1400 Nivelles
Tel: 0495 54 56 99

Thermo +
Boulevard de l’Humanité, 102
1190 Bruxelles
Tel: 0471 30 30 38

Amavida
Chaussée d’Alsemberg, 22
1060 Bruxelles
Tel: 0492 45 03 85

DS Toiture
Frans Sermonstraat, 13
1651 Lot
Tel: 0479 05 70 35

Jynga
Rue Vanderschrick, 5
1060 Bruxelles
Tel: 02 534 70 61

O Cantinho da Ninna
Av. Albert, 59
1190 Bruxelles
Tel: 02 387 12 26
		
PAC
Av. Adolphe Buyl, 112 bte 20
1050 Bruxelles
Tel: 0471 19 28 13

S&T Accountancy SC
Chaussée de Ruisbroek, 83
1190 Bruxelles
Tel: 0474 77 29 02

Wooly Patisserie
Chaussée de Bruxelles, 720
1410 Waterloo
Tel: 0497 55 15 20

Ango.Net
Chaussée d’Alsemberg, 403
1180 Bruxelles
Tel: 0473 88 70 67

Elect. Frias sprl
Petite Rue Des Loups, 18
1070 Bruxelles
Tel: 0477 55 30 68

LC Moreira sprl
Rue Maurice Xhoneux, 19
1070 Bruxelles
Tel: 0486 16 61 87

Parcialfinance
Rue François Dons, 26
1050 Bruxelles
Tel: 02 725 11 92

SCP Construct
Av. Raymond Vander Bruggen, 51
1070 Bruxelles
Tel: 0471 18 49 60

Bati Nobre
Rue Antoine Labarre, 29
1050 Bruxelles
Tel: 0472 17 37 39

Energing Empathy
Dr. Antonio M. Gamito, 23-A
2900-056 Setubal (Portugal)
Tel: 00351 91 94 62 50

Leno Construct
Rue de Bosnie, 8
1060 Bruxelles
Tel: 0475 83 41 79

PB Portes Automatismes
Rue Victor Hugo, 90
1030 Bruxelles
Tel: 0488 86 49 48

Sitel-Renove sprl
Av. du Bempt, 31 -33
1190 Bruxelles
Tel: 0477 41 84 27

Batijotex
Av. du Bempt, 31
1190 Bruxelles
Tel: 02 377 88 76

Euro Proservices
Av. Frans Van Kalken, 9
1070 Bruxelles
Tel: 0491 88 31 36

Manie-Tout Toiture
Rue du Transvaal, 4
1070 Bruxelles
Tel: 0490 43 76 08

Bau Criativo
R. Steens, 35
1060 Bruxelles
Tel: 0484 87 99 26

Eurobatime
Rue De La Liberté 2-F
6040 Jumet
Tel: 0472 64 59 42

Mica-Mica sprl
Guido Gazellstraat, 12
1654 Huizingem
Tel: 02 479 09 15

Brites Martins
Tuinwijk, 105
1501 Huizingen
Tel: 0475 43 18 62

Fusion Co Op, SL
Lange Dijkstraat, 60
2060 Antwerpen
Tel: 03 226 47 17

MP Renov sprl
Drève J. Deschuyffeleer, 69
1780 Wemmel
Tel: 02 420 08 91

Casa Peixoto
Chaussée de Waterloo, 53
1060 Bruxelles
Tel: 02 537 15 09

Ges@ S.A.
Rue Auguste Snieders, 23
1030 Bruxelles
Tel: 0473 71 30 92

N. Borges S.A.
Rue de la Semence, 14 bte 6
1080 Bruxelles
Tel: 02 411 77 23

Casa Santos
Chaussée d’Alsemberg, 1152
1180 Bruxelles
Tel: 02 720 71 43

Godim Construct sprl
Chaussée de Mons, 662
1070 Bruxelles
Tel: 02 830 48 66

NF Midwife Services
Mollekensstraat, 42 / 5
1700 Dilbeek
Tel: 0473 44 55 26
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