EDIÇÃO NOVEMBRO 2018

O Seu Gabinete de Contabilidade

ESTE “MUNDINHO” CHEIO DE OPINIÕES

Quero deixar-vos o meu desabafo, para que possamos lidar com este “Mundinho” cheio de opiniões…
É um desabafo sobre este “Mundinho”, em que às vezes nos cansamos de tentar entender quem está do
nosso lado, contra nós, ou está apenas no “Camarote” com medo de dar a sua opinião.
Assim, tornei-me um bocado indiferente a outras opiniões e sinceramente pouco me importo com críticas,
sejam elas destrutivas ou não, principalmente vindo de pessoas, algumas hipócritas ou que até
eventualmente vivem de mentiras…esta é a realidade deste nosso Mundinho…toda agente opina sem
que lhes seja pedida qualquer opinião sobre qualquer assunto.
Não precisamos de provar nada a ninguém, nem precisamos ser aceites e tentar agradar a todos.
Sobretudo o que penso ser importante, é ter a minha consciência tranquila e ser exatamente o que sou,
e o que quero ser.
Lealdade para mim, não é uma simples palavra, mas felizmente é um estilo de vida, uma regra, a regra
nº1! Simplesmente, se me deixar de importar com o que de fato não é importante, tudo fará mais
sentido.
Não mudei por causa de um amor, ou uma desilusão, uma palavra mais fria…não mudarei por nada,
nem por influência de ninguém…
Mudei sim, porque esta vida neste “Mundinho” é curta demais para condicionar a minha felicidade ou o
meu bem-estar. Apenas eu e só eu, serei capaz de transformar tristeza em alegria, dor em amor, solidão
em companhia e por aí fora…só assim continuarei a ser eu mesma.
Aprendi a viver um dia de cada vez, às vezes fazendo o certo, às vezes o errado, porque como humana
que sou, que somos, também tenho os meus defeitos, se não seria perfeita…isso não sou, mas posso
dizer sou muito abençoada…ai tão abençoada que sou!!!
Apenas errando aprendi lições fantásticas sobre a vida, pessoas, amor, dor…mas acima de tudo e o mais
importante, aprendi sobre mim, sobre quem sou de verdade.
Posso não ter muito, ou mesmo nada, mas paz…isso tenho, muita paz. Eu não sou melhor que ninguém,
isso não com certeza, mas sou bem melhor hoje do que ontem…

Neuza Lourenço

NOTÍCIAS

COMO ACABAR COM DÍVIDAS SEM HIPOTECAR A CASA?
Embora, consoante a PORDATA, a percentagem de particulares com crédito malparado em Portugal
tenha vindo a decrescer desde 2014, a verdade é que o sobre-endividamento ainda é um problema
que se verifica no nosso país, sendo urgente acabar com dívidas. Encontra-se nesta situação?
Mostramos como acabar com dívidas sem hipotecar a casa.

+ Ver mais (notícia completa)

PODE O SEU CRÉDITO HABITAÇÃO SER TRANSFERIDO PARA OUTRA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA?
É possível transferir o seu crédito habitação para outra instituição de crédito. Esta ação pode ser
realizada em qualquer altura da vigência do contrato, tendo apenas de avisar a instituição de crédito
desta intenção com 10 dias úteis de antecedência. Para que este processo possa ser feito deverá
apresentar alguma documentação, aquando da solicitação da transferência do crédito habitação.

+ Ver mais (notícia completa)

ISENÇÃO DE IUC: QUEM TEM DIREITO E COMO PEDIR
O IUC – Imposto Único de Circulação é um imposto a ser pago anualmente pela internet, através do
Portal das Finanças (veja como pagar o IUC passo a passo), ou fisicamente, numa repartição das
Finanças. A lei prevê a isenção de IUC em alguns casos.

+ Ver mais (notícia completa)

PARCERIAS

CALENDÁRIO FISCAL - DEZEMBRO 2018

Até dia 10: IVA - Envio da declaração periódica, e anexos, para os contribuintes no regime mensal;
IRS/SS – Entrega da Declaração Mensal de Remunerações (DMR), por transmissão eletrónica de
dados;
Até dia 15: IRC (Modelo P1) - Pagamento adicional por conta / Pagamento por conta;
Até dia 20: IRS, IRC, Selo, SS e IVA - Pagamento do IRC e IRS retidos e Imposto Selo; Segurança
Social - Pagamento de contribuições; IVA - Envio de declaração recapitulativa mensal/ comunicação
dos elementos das faturas;
Até dia 30: IRS, IRC, Preços de Transf. e IUC – IRS/IRC (Modelo 30) - Declaração de
rendimentos pagos ou colocados à disposição de sujeitos passivos não residentes; Preços de
Transferência (Modelo 55 e Modelo 56) - Envio da declaração financeira e fiscal por país relativa
a 2016 (Country by Country Report); IUC - Pagamento relativo aos veículos cujo aniversário da
matrícula ocorra no presente mês.

IMPORTANTE
Proceder ao pagamento por conta até ao dia 15 de dezembro

O Natal dos sonhos é aquele que você idealiza no espírito, sente no
coração e partilha na solidariedade!

Um Santo e Feliz Natal a Todos os clientes, leitores, amigos e
familiares da Rigor Actual.

EVENTOS – dezembro 2018

CONTACTOS E LOCALIZAÇÃO
Website: www.rigor-actual.pt
E-mails: geral@rigor-actual.pt
ricardo.leitao@rigor-actual.pt
Tm.: +351 966 378 372
diogo.leitao@rigor-actual.pt
Tm.: +351 967 579 742

ESCRITÓRIOS

CARNAXIDE
Rua da Garagem Nº 3 – Edifício Fluxograma
2794-021 Carnaxide
GPS: 38º 43’23.9’N ; 14º 18’4’ W
Tel.: +351 218 008 273

ALVERCA
Rua José de Sousa Nazareth Nº 5 Loja Esq.
2615 - 109 Alverca do Ribatejo
GPS: N 38º 53’48.7’’; W 9º 2’18.2’’
Tel.: +351 219 582 066

