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I m obi l iár io

Reg ime das soc iedades de invest imento e ges tão im obi l iária

Decreto Lei n.º 19/2019 de 28 de janeiro

Aprova o regime das sociedades de investimento e gestão imobiliária (SIGI).

O bservatór io da Hab itação, do Ar rendamento e da Reabi l i tação Ur bana

Lei n.º 10/2019 de 7 de fevereiro

Cria o Observatório da Habitação, do Arrendamento e da Reabilitação Urbana para acompanhamento do mercado

de arrendamento urbano nacional.

Fiscal

Lei Geral Tributária

Lei n.º 9/2019 de 1 de fevereiro

Altera a Lei Geral Tributária (LGT), clarificando, com natureza retroativa, o dever das entidades públicas de pagar

juros indemnizatórios pelo pagamento de prestações tributárias que sejam indevidos por a sua cobrança se ter

fundado em normas declaradas judicialmente como inconstitucionais ou ilegais.

Declaração automática de rendimentos

Decreto Regulamentar n.º 1/2019 de 4 de fevereiro

Procede à fixação do universo dos sujeitos passivos de imposto sobre o rendimento das pessoas singulares

abrangidos pela declaração automática de rendimento.
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