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Como anunciado na newsletter n.º 
6, no último trimestre de 2014 a Au-
toridade Tributária e Aduaneira (AT) 
marcou presença nas Feiras de Em-
prego organizadas por algumas Fa-
culdades de Direito em Lisboa.  

A presença da AT suscitou muita 
curiosidade por parte dos alunos, 
que colocaram diversas questões, 
sendo que muitos manifestaram in-
teresse sobre o trabalho que se de-
senvolve na AT, bem como sobre 
quais as áreas em que os licencia-
dos em Direito podem colaborar.

Vários alunos mostraram vontade 
de, no futuro, integrarem os quadros 
da AT, questionando se existiam es-
tágios profissionais ou concursos 
para admissão de funcionários.
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No âmbito dos contatos mantidos 
com a Faculdade de Direito da 
Universidade Nova de Lisboa foi 
demonstrado o interesse numa 
iniciativa que consistiu numa aula 
sobre a Educação para a Cida-
dania Fiscal, lecionada pelo Sr. 
Subdiretor – Geral Dr. José Maria 
Pires. Esta aula teve uma avalia-
ção muito positiva e esperamos 
que a experiência se possa repe-
tir nesta ou noutras faculdades.  
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AT EM CONTACTO NAS 
ORDENS PROFISSIONAIS 

Na senda das ações de esclarecimento realizadas em Lisboa e no Porto, 
realizou-se no passado mês de Novembro no Conselho Distrital da Ordem 
dos Advogados de Évora mais uma sessão sob o tema “Questões fiscais no 
âmbito do Apoio Judiciário”.

À semelhança das anteriores, a sessão ministrada pela inspetora da AT, 
Dra. Maria Mira, teve uma grande adesão por parte dos Srs. Advogados.

Realizou-se ainda no passado dia 9 de fevereiro uma ação de sensibilização 
junto dos membros do Conselho Regional do Sul da Ordem dos Médicos so-
bre as alterações fiscais decorrentes da reforma do IRS. O ambiente foi de 
partilha de conhecimentos e principalmente de esclarecimento de dúvidas.

No decorrer deste ano iremos realizar mais iniciativas de mútua colabo-
ração com as Ordens Profissionais.
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INVENTÁRIOS

As empresas com uma faturação anual acima dos 100 mil euros, conta-
bilidade organizada e que estejam obrigadas à elaboração de inventário, 
devem comunicar à Autoridade Tributária, por transmissão eletrónica de 
dados, até 31 de janeiro de 2015, o inventário relativo ao último dia do 
exercício de 2014. Caso esta obrigação anual não seja cumprida, o con-
tribuinte incorre numa contra ordenação grave, punível com coima entre 
200 e 10.000 euros.

Para as empresas com um período de tributação diferente do ano civil, a 
comunicação deve ser efetuada até ao final do primeiro mês seguinte ao 
termo desse período.

Estão dispensadas de efetuar a comunicação dos inventários as empresas 
com um volume de negócios do exercício anterior ao da comunicação que 
não exceda os 100.000 euros. Assim, em janeiro de 2015, estavam obriga-
das a comunicação de inventários as empresas que, em 2014, excederam 
um volume de negócios de 100.000 euros, desde que o seu período de 
tributação seja coincidente com o ano civil. O período de comunicação foi, 
excecionalmente, alargado até ao dia 6 de fevereiro.

As empresas sem existências e obrigadas por lei a comunicar o inventário, 
devem declarar no portal que não têm existências, e não estão obrigadas 
ao envio de qualquer ficheiro. 

Para o esclarecimento de diversas dúvidas colocadas aos serviços da AT, 
foram divulgadas FAQ’s que pode consultar AQUI. 
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http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/apoio_contribuinte/questoes_frequentes/


E–FATURA: NOVIDADES NAS DEDUÇÕES

Sabia que a partir do dia 1 de janeiro de 2015, apenas as faturas com núme-
ro de contribuinte são elegíveis para a dedução de despesas no IRS?

Para o efeito deverá solicitar a emissão de fatura com o seu número de con-
tribuinte em todas as despesas que realiza para beneficiar das seguintes 
deduções à coleta: →

E-FATURA: NOVIDADES NAS 
DEDUÇÕES

NOVO IRS 2015. O QUE MUDA?
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DESPESAS DEDUTÍVEIS LIMITE DEDUÇÃO (€)
35% das despesas gerais familiares 250,00
15% das despesas de saúde 1 000,00
30% das despesas de educação 800,00
15% das despesas com rendas de habitação 502,00
15% de juros de emprétimo à habitação 296,00
25% despesas com lares da 3.ª idade 403,75
15% do IVA suportado em cada fatura relativa a despesas nos se-
tores da restauração e alojamento, cabeleireiros e reparação de 
automóveis e motociclos

250,00

O cálculo das despesas a considerar no IRS passa a ser baseado no sis-
tema e-Fatura, de forma a simplificar-lhe a vida. Basta que exija faturas 
com o seu número de contribuinte nas compras que realiza para que as 
empresas sejam obrigadas a comunicar essas faturas à AT. Essa comuni-
cação deve ocorrer até ao dia 25 do mês seguinte ao da data de emissão 
da fatura.

Após esta comunicação, a AT disponibiliza informação sobre as suas 
despesas na sua página pessoal do e-Fatura, a qual poderá ser con-
sultada a qualquer momento.

Para garantir que toda a informação é utilizada no pré-preenchimento 
da sua declaração de IRS referente ao ano de 2015 (cuja entrega ocor-
rerá em 2016) deverá fazer consultas regulares, recolhendo faturas even-
tualmente não comunicadas e completando a informação para as faturas 
classificadas como pendentes.

Os profissionais liberais, por-
que exercem uma atividade 
de caráter profissional, devem 
indicar se a despesa constante 
nas faturas comunicadas à AT 
foi efetuada a título pessoal ou 
profissional.
 
Verifique  e complemente  as 
suas faturas  AQUI, e selecio-
nando Faturas>consumidor> 
verificar/registar faturas> com-
plementar informação faturas 
e/ ou alterar.

http://faturas.portaldasfinancas.gov.pt


NOVO IRS 2015. O QUE MUDA?

Recentemente aprovada, a reforma do IRS tem como corolários a simplifi-
cação, a família e a mobilidade social. Confira AQUI as alterações que vão 
ter impacto no quotidiano dos profissionais liberais. 
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http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/2A8FFF94-682C-46E9-8081-C951685A4DC5/0/Newsletter_AT_7_anexo_Reforma_IRS.pdf


OFÍCIOS CIRCULADOS 
Circular n.º 1/2015, de 12/01 – Tabelas de retenção – 2015 - Continente

Oficio – Circulado n.º 90019, de 2014.12.29 – Pagamento de retenções na fonte de IRS/IRC e Imposto do Selo

Alteração de rubricas nas Guias de Retenção na fonte – Esclarecimento

Ofício circulado n.º 30.168, de 2014.12.31 - Orçamento do Estado para 2015. Alterações ao Código do IVA e 
legislação complementar

NEWSLETTER # 7 JANEIRO / MARÇO 2015

FOLHETOS INFORMATIVOS

OFÍCIOS CIRCULADOS

FOLHETOS INFORMATIVOS

http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/AEE87B24-FFE9-4B00-9A0D-26753B828D1A/0/Circular_1_2015.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/1ACB91EB-50E6-4AEC-9EE9-E97A4F83B407/0/ofic_circ_90019.pdf
Http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/apoio_contribuinte/Alteracao_Guias_Retencao_na_Fonte_Esclarecimento.htm
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/9C81E9DD-85FC-45F3-AFEA-0143A3916517/0/Oficio_Circulado_30168.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/9C81E9DD-85FC-45F3-AFEA-0143A3916517/0/Oficio_Circulado_30168.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/BEC8A03A-C4F7-4058-8C3D-1C6BD5554327/0/Folheto_infor_IRSmod3_2014.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/5F47BF9D-E24F-4F2C-AEA5-FB97C08790F3/0/Folheto_infor_IRS_Rend_prediais.pdf
http://www.youtube.com/user/DGCImpostos
https://twitter.com/AUT_TRIB_ADUA


LEGISLAÇÃO

Aceda aqui a:

CÓDIGOS TRIBUTÁRIOS

LEGISLAÇÃO / INSTRUÇÕES ADMINISTRATIVAS

INFORMAÇÕES VINCULATIVAS

PUBLICAÇÕES INTERNAS

DIRETIVAS COMUNITÁRIAS

CONVENÇÕES PARA EVITAR A DUPLA TRIBUTAÇÃO

ACORDOS PARA TROCA DE INFORMAÇÕES EM MATÉRIA FISCAL (ATI)

PROTOCOLOS DE ASSISTÊNCIA MÚTUA ADMINISTRATIVA

REGULAMENTOS COMUNITÁRIOS
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http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_vinculativas/
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/publicacoes_internas/
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/uniao_europeia/diretivas/
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/convencoes_evitar_dupla_tributacao/
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/ATIF/
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/Protocolos/
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/uniao_europeia/regulamentos/


CALENDÁRIO

Aceda aqui a:

OBRIGAÇÕES DECLARATIVAS

OBRIGAÇÕES DE PAGAMENTO
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http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/E3671F76-2BE8-422A-A39B-97D6612D4C1C/0/Obrigacoes_declarativas.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/B2D221AB-8518-449E-B1A7-ADDC4697785B/0/Obrigacoes_pagamento.pdf

