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ESCOLA PROFISSIONAL GUSTAVE 
EIFFEL - ENTRONCAMENTO

A Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) 
esteve presente no passado dia 9 de 
março, na 2.ª edição do LinKEDAY, na 
Escola Profissional Gustave Eiffel , onde 
realizou uma sessão de esclarecimento 
sobre as obrigações fiscais que os alu-
nos irão ter quando iniciarem a sua vida 
profissional.

Estas ações desenvolvidas pela AT junto 
do público mais jovem, têm como prin-
cipal objetivo apoiar a entrada no meio 
profissional / mercado de trabalho, pro-
porcionando informação necessária ao 
cumprimento das obrigações fiscais, a 
fim de evitar incumprimentos futuros, e 
todos os constrangimentos que daí po-
derão advir.

Este tipo de ações vem no seguimento de 
outras já realizadas, junto de Universida-
des e Escolas Profissionais, sob o lema 
“Para novos começos, novos desafios! 
As Finanças estão cá para te ajudar …”, 
onde são abordados temas relacionados 
com: “- Vou entrar no mercado de traba-
lho. Quais as minhas obrigações fiscais?”

Estes temas vêm de encontro às prin-
cipais situações com que um jovem se 
pode deparar no futuro: trabalhar por 
conta de outrem, por conta própria ou 
no estrangeiro ou ainda, praticar um ato 
isolado, ou seja, um trabalho casual.

PORTAL TAXEDU

“Os impostos constroem o nosso futuro” - É um tema associado ao novo Portal da 
União Europeia lançado no final do ano passado.

O Portal da TAXEDU  é uma plataforma online com materiais de aprendizagem inte-
rativos, módulos de micro-learning e elearning e um jogo – TAXLANDIA – que pode 
ser descarregado e visa ser um instrumento de aprendizagem sobre a importância 
dos impostos numa sociedade que se quer justa e equilibrada.

Os conteúdos estão disponíveis em 22 línguas da UE e em constante atualização, 
bastando apenas clicar no ícone correspondente no canto superior direito da página 
principal.

Se quiser acompanhar as novidades associadas a este Portal consulte as páginas 
do facebook e/ ou instagram.

Qualquer cidadão se pode adicionar à rede, basta registar-se como utilizador no 
Portal TAXEDU.

http://europa.eu/taxedu
https://www.facebook.com/taxeduportal/
https://www.instagram.com/taxeduportal/
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NOVA APP – PAGAMENTOS

Já conhece a nova App da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT)?

Agora já é possível pagar os seus impostos, consultar reembolsos e dados de iden-
tificação no seu telemóvel ou em qualquer outro dispositivo.

Obtenha a aplicação, efetuando o download pesquisando na App Store,  “Sit. Fiscal 
– Pagamentos” ou no Google Play, “Situação Fiscal – Pagamentos”.

A entrada na aplicação é realizada com o preenchimento do número de identificação 
fiscal e da senha de acesso ao Portal das Finanças.

Pague os seus impostos de forma cómoda, simples e segura. Saiba tudo aqui.

DÉBITO DIRETO

Já pode pagar os seus impostos por dé-
bito direto, basta fazer a adesão no Por-
tal das Finanças ou em qualquer Serviço 
Local de Finanças.

Pode indicar um montante máximo ou 
uma data limite, bem como selecionar 
o imposto, para controlar os montan-
tes que lhe são debitados. Em qualquer 
momento pode alterar ou inativar uma 
ordem de Débito Direto anteriormente 
dada.

O acesso ao Débito Direto processa-se 
sem qualquer custo adicional, com flexi-
bilidade, conveniência e segurança.
Consulte aqui mais informações  sobre 
o procedimento de adesão e gestão (de 
autorizações de débito direto).

http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/apoio_contribuinte/Folhetos_informativos/Documents/App_Pagamentos_AT.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/apoio_contribuinte/Folhetos_informativos/Documents/Debitos_Diretos_contribuinte.pdf
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SAIBA QUE:

• O prazo de entrega das declarações de 
IRS para os rendimentos de 2017, é igual 
ao do ano anterior, ou seja, 1 de abril a 
31 de maio.

• A declaração modelo 3 e qualquer dos 
seus anexos são obrigatoriamente en-
tregues pela Internet, através do Portal 
das Finanças.

• Este ano mais contribuintes estão 
abrangidos pelo IRS automático. Saiba 
mais aqui. 
• Pode consultar as suas despesas para 
deduções à coleta para o ano de 2017 
aqui

• Pode declarar no Anexo H, da Decla-
ração Modelo 3 de IRS as despesas que 
considera corretas relativamente a de-
duções com a saúde, formação e educa-
ção, encargos com imóveis e com lares, 
substituindo os valores comunicados e 
disponibilizados pela AT.

Neste caso os elementos constantes no sistema e-fatura para estas despesas se-
rão desconsiderados. 
Consulte o folheto 
 
• A opção pela tributação conjunta, no caso de contribuintes casados ou unidos de 
facto, deve ser feita por ambos os cônjuges na declaração de rendimentos e só é 
válida para o ano em questão. 
Consulte o folheto 

• Relembramos, que se em 2017 não obteve rendimentos profissionais e não cessou 
a atividade deve, mesmo assim, proceder à submissão do anexo B e assinalar o 
campo respetivo.

IRS 2017 – DESTAQUES

ALOJAMENTO LOCAL

Os titulares de rendimentos da exploração de estabelecimentos de alojamento local na modalidade de moradia (edifício autó-
nomo de carácter familiar) e/ ou apartamento (fração autónoma de edifício ou parte de prédio urbano suscetível de utilização 
independente), podem optar pela tributação das regras da Categoria F – Rendimentos Prediais ou continuar a pagar IRS pelo 
regime que enquadra a Categoria B.

Legislação: Art.º 28.º, n.º 14 do Código do IRS (aditado) e art.º 31.º, n.º 1 al. a) do Código do IRS (CIRS)

http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/apoio_contribuinte/Folhetos_informativos/Documents/IRS_automatico_2017.pdf
https://irs.portaldasfinancas.gov.pt/consultarDespesasDeducoes.action
https://irs.portaldasfinancas.gov.pt/consultarDespesasDeducoes.action
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/diplomas_legislativos/Documents/Portaria_385_H_2017.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/apoio_contribuinte/Folhetos_informativos/Documents/Folheto_infor_IRSmod3_2017.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/cirs_rep/Pages/irs28.aspx
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/cirs_rep/Pages/irs31.aspx
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AIMI –  POSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO

O Adicional do IMI (AIMI) pago em Se-
tembro de 2017 poderá ser deduzido no 
IRS nos seguintes termos:
- Até à concorrência da parte da coleta 
do IRS proporcional aos rendimentos lí-
quidos da categoria F, no caso de englo-
bamento ou;
- Até à concorrência da coleta obtida por 
aplicação da taxa de 28% (prevista na 
alínea e) do n.º 1 do art.º 72.º CIRS), nos 
demais casos.

O AIMI é também dedutível à coleta do 
IRS quando se trate de rendimentos da 
categoria B obtidos no âmbito das ativi-
dades de arrendamento e hospedagem.

Esta dedução do AIMI não é considerada 
para efeitos do cálculo do limite global 
das deduções, nem como gasto dedutí-
vel para efeitos do apuramento do rendi-
mento líquido da categoria F.

Finanças. Recupere a sua senha,  
caso não consiga aceder.

Se ainda não possui senha,  
solicite-a atempadamente.

Caso reúna as respetivas condições:

• Pode estar dispensado 
de apresentar declaração.

•
 rendimentos disponibilizada pela AT.

Mais informação no Portal das Finanças 
Apoio ao Contribuinte > Informação útil >  

Folhetos informativos

A declaração modelo 3 e qualquer
dos seus anexos são obrigatoriamente 

entregues pela internet, através do 
Portal das Finanças, em:

Os serviços da AT, os Espaços Cidadão 
e as juntas de freguesia prestam apoio 

no envio da declaração através da internet

• Multibanco

• Serviços de Finanças 
  (Secção de Cobrança)

• Balcões dos Correios 
  de Portugal – CTT

• Balcões das instituições de 
crédito (bancos) aderentes

• Serviços online das instituições 
  de crédito (bancos)

Guarde o TALÃO da operação como prova de pagamento. 
Este talão equivale à vinheta (selo) que é colocada 

se �er o pagamento no serviço de finanças.

Em qualquer d� 
seguintes locais: 

Pagamento de
 Document� 
de Cobrança

(IMI, IRS, IRC, 
IUC, IVA, ETC…) 

Pagament� nas 
ca�as multibanco, 

como f�er:

INTRODUZA O SEU 
CARTÃO MULTIBANCO E 
O SEU CÓDIGO SECRETO

SELECIONE 
“Pagamentos e outros serviços” 
> Estado e Setor Público 
> Pagamentos ao Estado

 INTRODUZA OS SEGUINTES DADOS:
• Referência para pagamento xxx xxx xxx xxx xxx        
   (a referência que consta do seu documento de   
   cobrança)
• Se forem pagamentos de autoliquidação ou 
   retenção na fonte, digite a importância a pagar
• Confirme na tecla verdeNO ECRÃ SEGUINTE, 

confirme que o montante 
apresentado no ecrã da caixa 
multibanco coincide com o 
montante do seu documento de
cobrança e carregue na tecla 
CONFIRMAR.

1

3

2

4

MOD.3 2017
IRS 

Este ano, a declaração modelo 3 do IRS e qualquer 
dos seus anexos são obrigatoriamente entregues 
pela internet, através do Portal das Finanças, nos 
meses de abril e maio.

Para submeter a sua declaração, tenha presente o 
seguinte:
 
→ Todos os elementos do agregado familiar 
necessitam de senha de acesso. 

→ Solicite-a atempadamente. Para o efeito, no 
Portal das Finanças, entre em “Registar-se” 
e preencha o formulário:

→ Após o registo, a senha será enviada, através 
dos CTT, no prazo de 5 dias úteis, para o domicílio 
fiscal que consta dos registos da AT. 
Após a sua receção, confirme o acesso ao Portal 
das Finanças. 

→ Se já possui senha, confirme o acesso. Caso 
não consiga aceder, recupere a sua senha em 
“Recuperar senha”:

PARA MAIS INFORMAÇÃO:

→ Consulte o folheto Saiba tudo sobre senhas de acesso ao Portal das Finanças (em português, inglês 
e francês) em
Portal das Finanças > Cidadãos > Apoio ao Contribuinte > Informação Útil > Folhetos informativos 
ou
→ Dirija-se a um serviço de finanças.

Autoridade Tributária e Aduaneira – AT – janeiro de 2018

Registar-se

Recuperar
senha

http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/cirs_rep/Pages/irs72.aspx
https://www.acesso.gov.pt/jsp/loginRedirectForm.jsp?path=escolherModoEntregaIRS.action&partID=M3SV
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/apoio_contribuinte/Folhetos_informativos/Documents/Folheto_infor_IRSmod3_2017.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/apoio_contribuinte/Folhetos_informativos/Documents/IRS_automatico_2017.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/apoio_contribuinte/Folhetos_informativos/Documents/Pagamento_documentos_cobranca_Cartaz.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/apoio_contribuinte/Folhetos_informativos/Documents/Senhas_IRS.pdf
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FIABILIZAÇÃO DE CONTACTOS

E-MAIL E TELEMÓVEL

DÉBITO DIRETO

ADESÃO E GESTÃO DE AUTORIZAÇÕES






INFORMAÇÃO FISCAL

• Ofício Circulado n.º 20199/2018, 07 de 
março - Declaração Modelo 3 de IRS em 
vigor a partir de janeiro de 2018

• Ofício Circulado n.º 40116/2018, de 15 
de fevereiro - Declaração  modelo  11 
– Cumprimento das obrigações previs-

ta no artigo 49.º do CIMT por entidades 
profissionais titulares de documentos 
particulares autenticados eletronica-
mente depositados (DPAED)

• Circular n.º 1/2018, de 03 de janeiro - 
Tabelas de Retenção na Fonte – 2018

• Circular n.º 3/2018, de 25 de janeiro - 

Retenção na Fonte sobre Rendimentos 
do Trabalho Dependente e Pensões - 
Região Autónoma da Madeira – 2018

• Circular n.º 2/2018, de 25 de janeiro - 
Retenção na Fonte sobre Rendimentos 
do Trabalho Dependente e Pensões - 
Região Autónoma dos Açores – 2018

http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/apoio_contribuinte/Folhetos_informativos/Documents/Fiabilizacao_Contactos.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/apoio_contribuinte/Folhetos_informativos/Documents/Debitos_Diretos_contribuinte.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/apoio_contribuinte/Folhetos_informativos/Documents/App_Pagamentos_AT.pdf
http://http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/instrucoes_administrativas/Documents/Oficio_Circulado_20199_2018.pdf
http://http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/instrucoes_administrativas/Documents/Oficio_Circulado_20199_2018.pdf
http://http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/instrucoes_administrativas/Documents/Oficio_Circulado_20199_2018.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/instrucoes_administrativas/Documents/Of%C3%ADcio_Circulado%20_40116_2018.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/instrucoes_administrativas/Documents/Of%C3%ADcio_Circulado%20_40116_2018.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/instrucoes_administrativas/Documents/Of%C3%ADcio_Circulado%20_40116_2018.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/instrucoes_administrativas/Documents/Of%C3%ADcio_Circulado%20_40116_2018.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/instrucoes_administrativas/Documents/Of%C3%ADcio_Circulado%20_40116_2018.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/instrucoes_administrativas/Documents/Of%C3%ADcio_Circulado%20_40116_2018.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/instrucoes_administrativas/Documents/Of%C3%ADcio_Circulado%20_40116_2018.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/instrucoes_administrativas/Documents/Circular_1_2018.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/instrucoes_administrativas/Documents/Circular_1_2018.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/instrucoes_administrativas/Documents/Circular_3_2018.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/instrucoes_administrativas/Documents/Circular_3_2018.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/instrucoes_administrativas/Documents/Circular_3_2018.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/instrucoes_administrativas/Documents/Circular_3_2018.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/instrucoes_administrativas/Documents/Circular_2_2018.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/instrucoes_administrativas/Documents/Circular_2_2018.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/instrucoes_administrativas/Documents/Circular_2_2018.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/instrucoes_administrativas/Documents/Circular_2_2018.pdf
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• Despacho n.º 731/2018, de 17 de ja-
neiro - Despacho que aprova as tabelas 
de retenção na fonte sobre rendimentos 
do trabalho dependente e pensões aufe-
ridas por titulares residentes na Região 
Autónoma dos Açores para vigorarem 
durante o ano de 2018

• Ofício Circulado n.º 30197/2018, de 
12/01 - IVA - Orçamento do Estado para 
2018. Alterações ao Código do IVA e le-
gislação complementar

• Nota à Comunicação Social - Simplifi-
cação das regras do AIMI em 2018

• Despacho n.º 45/2018-XXI, de 02 de fe-
vereiro, do SEAF - Fase de conclusão do 
processo de revisão do pacote legislati-
vo referente à Declaração de Informação 
Empresarial Simplificada (IES)

• Despacho n.º 84-A/2018, de 2 de janei-
ro- Despacho que aprova as tabelas de 
retenção na fonte sobre rendimentos do 
trabalho dependente e pensões auferi-
das por titulares residentes no continen-
te para vigorarem durante o ano de 2018

LEGISLAÇÃO

• Portaria n.º 64/2018, de 05 de março 
- Portaria que aprova o novo modelo de 
declaração e respetivas instruções, de-
signado por Valor dos Fluxos de Paga-
mento (Modelo 40), para cumprimento 
da obrigação referida no n.º 4 do artigo 
63.º-A da Lei Geral Tributária.

• Lei n.º 8/2018, de 02 de março - Re-
gime Extrajudicial de Recuperação de 
Empresas (Altera o Código do Imposto 
sobre o Rendimento das Pessoas Coleti-
vas e o Código do Imposto sobre o Valor 
Acrescentado.

• Decreto Legislativo Regional n.º 
5/2018/M, de 28 de fevereiro - Aprova o 
valor da retribuição mínima mensal ga-
rantida para vigorar na Região Autóno-
ma da Madeira.

• Decreto Regulamentar n.º 1/2018, de 
10 de janeiro - Fixa o universo dos su-

jeitos passivos de IRS abrangidos pela 
declaração automática de rendimentos, 
em conformidade com o previsto no n.º 
8 do artigo 58.º-A do Código do IRS

• Portaria n.º 40/2018, de 31 de janeiro 
-  Aprova a Declaração Mensal de Remu-
nerações - AT e respetivas instruções de 
preenchimento, para cumprimento da 
obrigação declarativa a que se referem 
a subalínea i) da alínea c) e a alínea d) 
do n.º 1 do artigo 119.º do Código do IRS

• Portaria n.º 21/2018, de 18 de janeiro 
-  Portaria que procede à atualização 
anual do valor do indexante dos apoios 
sociais (IAS)

• Portaria n.º 385-H/2017, de 29 de de-
zembro - Portaria que aprova os novos 
modelos de impressos destinados ao 
cumprimento da obrigação declarativa 
prevista no n.º 1 do artigo 57.º do Có-
digo do IRS e respetivas instruções de 
preenchimento a vigorar no ano de 2018

http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/diplomas_legislativos/Documents/Despacho_731_2018.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/diplomas_legislativos/Documents/Despacho_731_2018.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/diplomas_legislativos/Documents/Despacho_731_2018.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/diplomas_legislativos/Documents/Despacho_731_2018.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/diplomas_legislativos/Documents/Despacho_731_2018.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/diplomas_legislativos/Documents/Despacho_731_2018.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/diplomas_legislativos/Documents/Despacho_731_2018.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/instrucoes_administrativas/Documents/Oficio_Circulado_30197_2018.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/instrucoes_administrativas/Documents/Oficio_Circulado_30197_2018.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/instrucoes_administrativas/Documents/Oficio_Circulado_30197_2018.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/instrucoes_administrativas/Documents/Oficio_Circulado_30197_2018.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/20180226_Comunicado_MF_AIMI_2018.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/20180226_Comunicado_MF_AIMI_2018.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/Despacho_SEAF_45_2018_XXI.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/Despacho_SEAF_45_2018_XXI.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/Despacho_SEAF_45_2018_XXI.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/Despacho_SEAF_45_2018_XXI.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/Despacho_SEAF_45_2018_XXI.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/diplomas_legislativos/Documents/Despacho_84_A_2018.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/diplomas_legislativos/Documents/Despacho_84_A_2018.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/diplomas_legislativos/Documents/Despacho_84_A_2018.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/diplomas_legislativos/Documents/Despacho_84_A_2018.pdf
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