EDIÇÃO AGOSTO 2018

O Seu Gabinete de Contabilidade

Princípios e Horizontes
Numa altura em que existe uma grande falta de valores na sociedade, onde as vontades individuais se
sobrepõe as vontades coletivas, o consumo desenfreado e o prazer do imediato, faz-me escrever este
mês esta Newsletter.
Casos concretos que convivemos e conhecemos na sociedade mundial e nacional e mesmo ao nosso
redor, como por exemplo Trump, ou Bruno de Carvalho ou outras personalidades que tem papel
importante nos ciclos/meios onde estão inseridos. Também no caso recente dos ex-responsáveis do BPP
que recebem e têm mais regalias do que o Presidente da República, dos casos de quem se aproveitou
largos milhares de euros dos fundos/donativos recebidos pelas instituições dos fogos do último ano,
fazem pensar, mais uma vez, que uma grande maioria de individualidades anda a enganar de forma
descarada os outros.
Pena tenho que estejamos a conviver com uma sociedade, cada vez mais, com poucos valores, com uma
ambição desenfreada, ao ponto deixar os outros numa situação de penosa, sem capacidade de reação e
até em situação frágil ou débil, sem que com isso tenha qualquer tipo de penalização.
A verdade é, que estamos a criar seres humanos cada vez mais individualistas, a olhar apenas para o
seu "eu" e sem respeito pelos outros e pelos compromissos assumidos. Falha dos Pais...julgo que não!
Não é pelo facto de ter estudado os Pupilos do Exercito que sou mais ou menos do que os outros, mas
tenho uma certeza...sou/somos diferentes (nem que seja em alguma visão, que também muita gente
que não passou por lá, partilha e tem). Pena tenho é que os valores que sempre me foram incutidos
desde tenra idade não sejam partilhadas de uma forma global, que ao contrário do que se pensa ou pode
pensar, São os valores do Grupo, são os valores da Verdade, são os valores do Compromisso e os valores
da Responsabilidade, entre outros.
Se nada fizermos (sociedade na generalidade) para que os meninos de hoje, os jovens de hoje, tenham
outra postura na vida, na amizade, no trabalho e na sociedade, serão estes meninos e jovens os Homens
de amanhã que nós teremos de conviver e obviamente não seremos capazes de aceitar e lidar.
O mundo está em permanente mudança e estou certo, também, que muito irá alterar nos próximos anos
quantos às situação que falo porque, se nada for feito por cada um de nós, o que irá acontecer é que
dentro de pouco tempo não teremos mais escapatórias sociais.
Fé, Esperança e Gratidão! Existem caso positivos e coisas positivas onde nos devemos encaminhar e
olhar para o futuro com positivismo.
Tudo se irá reverter pois Novos Horizontes estão para vir, acima de tudo porque: Querer é Poder!
Ricardo Leitão

NOTÍCIAS

GOVERNO LANÇA LINHAS DE 3500M EUROS DE APOIOS ÀS EMPRESAS
Foram lançadas “linhas de 3.500 milhões de euros de disponibilidade de financiamento às empresas”,
tal como já adiantou o ministro da Economia, Manuel Caldeira Cabral.
Caldeira Cabral anunciou “uma série de novas linhas” de financiamento às empresas na comissão
parlamentar de Economia, Inovação e Obras Públicas.

+ Ver mais (notícia completa)

AUTOLIQUIDAÇÃO DE IVA: O QUE É E QUANDO SE APLICA
A autoliquidação de IVA é um processo que ocorre quando um indivíduo adquire produtos ou serviços
e é responsável pela liquidação dos mesmos, ou seja, quando existe a inversão do sujeito passivo.
Este tipo de autoliquidação encontra-se regulamentada no artigo 36º nº 13, do Código do IVA (CIVA),
com alteração no Decreto-Lei nº197/2012 artigo 36º.

+ Ver mais (notícia completa)

TAXA CONTRIBUTIVA DOS RECIBOS VERDES: O QUE MUDOU
O que muda com o novo regime contributivo dos trabalhadores independentes? Apesar de o mesmo
já ter sido publicado este ano em Diário da República e de conter várias alterações, entre elas a
diminuição da taxa contributiva dos recibos verdes, a maioria da prática dos seus efeitos só irá entrar
em vigor em 2019, à exceção das empresas descontarem mais e da notificação para trabalhadores
com contabilidade organizada.

+ Ver mais (notícia completa)

PARCERIAS

CALENDÁRIO FISCAL - AGOSTO 2018

Até dia 10: IVA - Envio e pagamento da declaração mensal referente ao mês de julho; IRS/SS –
Entrega da Declaração Mensal de Remunerações (DMR), por transmissão eletrónica de dados; Até
dia 15: IVA- Envio declaração periódica, para contribuintes regime trimestral; Até dia 20:
FCT/FGCT - Emissão e pagamento do Fundo de Compensação do Trabalho e Fundo de Garantia de
Compensação do Trabalho; IRC/SELO -Entrega das importâncias retidas (mês anterior); S.SOCIALPagamento das contribuições relativas a julho; SAFT-PT - Comunicação dos elementos das faturas
emitidas no mês anterior; IVA – Envio da declaração recapitulativa mensal; Até dia 30: IUC –
Pagamento Imposto Único de Circulação para veículos com matrícula do mês corrente

SUGESTÃO DE VERÃO
 10 CASCATAS NATURAIS EM PORTUGAL

Cascata Queda do Vigário, Alte, Algarve

Cascata Portela do Homem, Gerês

Poço do Bacalhau, lha das Flores, Açores

Cascata Taiti, Gerês

Cascata Fraga da Pena, Coimbra

Cascata da Cabreira, Aveiro

Cascata do rio Mourão, Sintra

Cascata Poço do Inferno, Manteigas

Pulo do Lobo, Mértola, Beja

Cascata do Arado, Braga
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