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Neste trimestre, o Boletim Informativo dá destaque 

às novas regras em vigor para o comércio eletrónico 

no que respeita ao IVA. Foca o que mudou a partir 

de 1 de julho de 2021 e encaminha para mais 

informação, desde logo na página dedicada do 

Portal das Finanças, na área Apoio ao Contribuinte, 

mas também através do convite à visualização do 

webinar sobre o assunto que foi transmitido nas 

redes sociais da AT.

Os webinars são também notícia, pois a AT iniciou no 

trimestre passado a aposta neste formato de apoio 

ao contribuinte, que terá continuidade, no que respeita 

a assuntos mais recentes ou complexos. Subscreva 

o canal Youtube da AT, onde estão disponíveis, a par 

de muitos outros vídeos informativos e tutorais.

Salienta-se ainda a inauguração do espaço de 

atendimento personalizado aos Migrantes, uma 

iniciativa de apoio à sua integração.

LEGISLAÇÃO AGENDA FISCAL

ESTANTE 

DESTAQUE 

 Novas regras em matéria de IVA para o comércio eletrónico 

	 Tem	vantagens	em	fiabilizar	os	seus	contactos?	

	 Pode	consultar	as	Divergências	do	IRS	no	Portal	das	Finanças?		

 O	IRS	pode	ser	pago	em	prestações?	

	 Em	agosto	decorre	o	prazo	de	pagamento	da	segunda	prestação	do	IMI?	

		Pode	pagar	os	impostos	por	Débito	Direto?	

  No	Portal	TaxEdu	podes	encontrar	pequenas	aprendizagens	sobre	impostos?	

	 Inauguração	do	espaço	de	atendimento	da	AT	no	Centro	
Nacional	de	Apoio	à	Integração	de	Migrantes	
	 WEBINAR:	Brexit	-	Procedimentos	Aduaneiros	Simplificados	
e Origens 

 WEBINAR: Comércio Eletrónico - IVA 

SABIA QUE?

NOTÍCIAS 

https://www.youtube.com/channel/UCgOzlAGI7L9GRaPUNNbHWLw
https://twitter.com/AUT_TRIB_ADUA?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.facebook.com/AT.financas
https://www.portaldasfinancas.gov.pt/at/html/index.html
https://sitfiscal.portaldasfinancas.gov.pt/ebalcao/home
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/apoio_contribuinte/Folhetos_informativos/Documents/Folheto_CAT.pdf
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NOVAS REGRAS EM MATÉRIA DE IVA PARA O COMÉRCIO ELETRÓNICO

O que mudou a partir de 1 de julho de 2021

As regras do IVA relativas ao comércio eletrónico entre empresas e consumidores finais no que 
respeita aos serviços transfronteiriços prestados a consumidores finais, às vendas à distância 
intracomunitárias de bens e determinadas vendas internas facilitadas por mercados online, e às 
vendas à distância de bens importados de países terceiros ou territórios, em remessas de valor 
intrínseco não superior a 150 euros, mudaram em 1 de julho de 2021.

As alterações mais significativas respeitam a:

1. Na importação de pequenas remessas:

• Eliminada a isenção na importação de pequenas remessas (valor até 22 EUR);

• Introduzido o conceito de vendas à distância de bens importados;

• Princípio da tributação no destino das vendas à distância de bens importados.

Em consequência, todos os bens importados para a UE estão sujeitos a tributação em sede de IVA.

2. Nas vendas à distância intracomunitárias de bens

As regras relativas às vendas à distância intracomunitárias de bens foram simplificadas para as 
empresas e mercados/plataformas que efetuam vendas online, estando disponível um mecanismo 
simplificado para declaração e pagamento do IVA cobrado aos clientes, consumidores finais, 
podendo ser utilizado o balcão único-regime da União.

+Info
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https://www.portaldasfinancas.gov.pt/at/html/index.html
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/apoio_contribuinte/Newsletter_AT/Documents/AT_em_contacto_10_OSS_MOSS.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/apoio_contribuinte/Comercio_eletronico/Folhetos_informativos/Documents/Novas_regras_cidadaos.pdf
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INAUGURAÇÃO DO ESPAÇO DE ATENDIMENTO DA AT NO CENTRO NACIONAL DE APOIO À 
INTEGRAÇÃO DE MIGRANTES

A AT já tem um espaço de atendimento no Centro Nacional de Apoio à Integração de Migrantes 
(CNAIM) de Lisboa.

Foi assinado no passado dia 14 de maio, pela Diretora-Geral da Autoridade Tributária e Aduaneira, 
Helena Borges, e a Alta-Comissária para as Migrações, Sónia Pereira, um protocolo de cooperação 
que une as duas instituições em torno de um modelo de atendimento personalizado em matérias 
fiscais a pessoas migrantes. Uma parceria que tem na base um esforço partilhado para o 
acompanhamento a cidadãos que vêm viver para Portugal.

O atendimento vai funcionar por agendamento prévio, de segunda a sexta-feira, das  09h00 às 
15h30.
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WEBINAR: BREXIT - PROCEDIMENTOS ADUANEIROS SIMPLIFICADOS E ORIGENS

A AT organizou um webinar, com o tema “Brexit – Procedimentos Aduaneiros Simplificados e Origens”, no 
passado dia 19 de maio.

O evento foi transmitido em direto na página de facebook da AT e do canal  do Youtube.

WEBINAR: COMÉRCIO ELETRÓNICO – IVA 

A AT realizou no dia 29 de junho um webinar subordinado ao tema “Comércio Eletrónico - IVA”.

O webinar foi transmitido em direto através das redes sociais, encontrando-se a sua gravação disponível em 
permanência para visualização no Youtube. 

https://www.portaldasfinancas.gov.pt/at/html/index.html
https://www.facebook.com/AT.financas
https://www.youtube.com/user/DGCImpostos/videos
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/apoio_contribuinte/Comercio_eletronico/Webinar/Paginas/default.aspx
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SABIA QUE 

PODE CONSULTAR AS DIVERGÊNCIAS DO IRS NO PORTAL DAS FINANÇAS?

Após a entrega da declaração de Mod. 3 de IRS, caso receba um alerta com a designação de “Divergência” 
não se assuste. Isso significa que AT detetou um ou mais valores de Rendimentos, Retenções na Fonte e/ou 
Deduções diferentes do que consta na base de dados.

As Divergências podem ser consultadas no Portal das Finanças, onde pode obter mais informação, 
esclarecer a disparidade e/ou entregar uma declaração de substituição, evitando a deslocação aos Serviços 
de Finanças.

CONSULTAR DIVERGÊNCIA

Aceda ao Portal das Finanças em http://www.portaldasfinancas.gov.pt 

No motor de busca, escreva “Divergências de IRS” e clique na lupa.

Após a consulta da informação, para resolver a divergência pode optar por dois cenários distintos:

Enviar Justificação ou Entregar Declaração

JUSTIFICAR DIVERGÊNCIA

Deve justificar a irregularidade em caixa de texto própria, com possibilidade de anexar documentos 
comprovativos que legitimem os valores considerados na Declaração Modelo 3.

CORRIGIR DIVERGÊNCIA

Se detetar lapsos ou omissões de preenchimento na declaração que entregou, pode proceder à sua 
substituição, retificando as incorreções. Submeta a declaração de substituição na sua totalidade, com todos 
os anexos, incluindo aqueles que não apresentavam divergências.

Consulte informação detalhada no folheto informativo.

O IRS PODE SER PAGO EM PRESTAÇÕES?

O IRS pode ser pago em prestações e não é necessário requerer.  A AT disponibiliza oficiosamente um plano 
de pagamento em prestações se, cumulativamente:

• o pagamento for igual ou inferior a €5.000;

• estiver em fase de pagamento voluntário;

TEM VANTAGENS EM FIABILIZAR OS SEUS CONTACTOS? 

A fiabilização de contactos é o procedimento de confirmação do seu endereço de correio eletrónico (e-mail) 
e do seu número de telemóvel.

Deve fiabilizar os seus contactos (e-mail e telemóvel) para que a comunicação com a AT seja feita de forma 
segura e eficaz e garanta que não houve nenhum erro na inserção do endereço de correio eletrónico ou do 
número de telefone.

Uma das vantagens é que, se tiver o seu telemóvel fiabilizado, pode recuperar e alterar a sua senha de acesso 
ao Portal das Finanças, de forma segura, recebendo por SMS, de imediato, um código de 6 dígitos.

Consulte informação detalhada no folheto informativo.

https://www.portaldasfinancas.gov.pt/at/html/index.html
https://www.portaldasfinancas.gov.pt/at/html/index.html
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/apoio_contribuinte/Folhetos_informativos/Documents/IRS_Divergencias.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/apoio_contribuinte/Folhetos_informativos/Documents/Fiabilizacao_Contactos.pdf
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• não seja devedor de quaisquer tributos administrados pela AT; 

Reunidas as condições, receberá uma notificação da criação do plano em prestações fixado.

O pagamento da primeira prestação deverá ser efetuado até ao fim do mês seguinte ao da criação do plano 
e equivale à aceitação do plano prestacional. O pagamento das prestações seguintes será até ao fim do mês 
correspondente. 

O documento para pagamento de cada prestação (referência de pagamento) deverá ser obtido através 
do Portal das Finanças.

Saber +

EM AGOSTO DECORRE O PRAZO DE PAGAMENTO DA SEGUNDA PRESTAÇÃO DO IMI?

Consoante o montante apurado, o pagamento do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) pode ser feito em 
mais do que uma vez. 

Para valores até 100 Euros, é emitida uma única nota de cobrança, com prazo de pagamento até ao final do 
mês de maio. 

Para valores acima dos 100 e abaixo dos 500 Euros, serão emitidas duas notas de cobrança: a primeira a 
pagar em maio e a segunda em novembro. 

Para valores superiores, o pagamento pode ser efetuado em três prestações a pagar em maio, agosto e 
novembro.

Assim, se o valor a pagar for superior a 500 euros, agosto é o mês do pagamento da segunda prestação. 

Se, por qualquer motivo, não receber a sua nota de cobrança do IMI, pode sempre consultá-la na sua área 
reservada do Portal das Finanças.

Para mais informações consulte o vídeo.

PODE PAGAR OS IMPOSTOS POR DÉBITO DIRETO?

O Débito Direto permite efetuar pagamentos regulares de forma automática na conta bancária indicada. 

É um meio de pagamento seguro, sendo o aconselhável para pagamentos recorrentes, como é o caso do IMI, 
pagamentos prestacionais ou IUC.

A adesão é efetuada por imposto e pode definir o montante máximo que autoriza que seja debitado em 
conta, bem como uma data limite até à qual pretende que a adesão se mantenha válida.

Antes do débito ser efetuado e após a efetivação do pagamento, a AT enviará comunicações a informá-lo.

Para mais informações sobre o Débito Direto, consulte o Portal das Finanças aqui ou o Guia de Utilização 
do Serviço aqui

https://www.portaldasfinancas.gov.pt/at/html/index.html
https://www.acesso.gov.pt/v2/loginForm;difciinfpag_JSessionID=t4rn-R2h2-2FsrrlGT2s-v8R2BcFNEJV5qnyMDIqJejn7LJImQRZ!446937275!1091341541?partID=DFCP&path=/inffin/pagamentosEmFalta.html
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/apoio_contribuinte/Pagamentos/Plano_pagamento_prestaoes_oficioso/Cobranca_voluntaria/Paginas/default.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=TIDw7VOubMI&list=PLkfLRHbskCP9xJmyJJ51rdfvj7cIcEJ0t&index=2
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/apoio_contribuinte/Pagamentos/Aderir_ao_debito_direto/Paginas/default.aspx
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/apoio_contribuinte/Manuais/Documents/Manual_DebitosDiretos.pdf
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SABIA QUE 

NO PORTAL TAXEDU PODES ENCONTRAR PEQUENAS APRENDIZAGENS SOBRE IMPOSTOS?

Sendo uma das pioneiras, a nível europeu, no desenvolvimento de conteúdos relacionados com a educação 
para a cidadania fiscal, a AT é um dos parceiros do Portal da TAXEDU.

Este portal é uma iniciativa do Parlamento Europeu, da Comissão Europeia e das Autoridades Fiscais 
Nacionais da EU e tem conteúdos educativos para vários grupos etários.

Conheça a Tina

A Tina é uma adolescente que tem dúvidas sobre os impostos e a sua utilidade para a sociedade. O Portal 
TAXEDU oferece uma série de pequenos cursos (e-learnings) destinados aos jovens entre os 13 e os 17 
anos, que abordam temas como:

Cuidado com a face oculta

Um cidadão correto é um contribuinte correto

Calma! Todos pagamos impostos.

Impostos: O que ganho com isso?

Para consultar mais informação sobre educação para a Cidadania Fiscal, clique aqui

https://www.portaldasfinancas.gov.pt/at/html/index.html
https://europa.eu/taxedu/home_pt-pt
http://intranet/Paginas/Home.aspx
https://europa.eu/taxedu/node/1252_pt-pt
https://europa.eu/taxedu/node/1274_pt-pt
https://europa.eu/taxedu/node/1230_pt-pt
https://europa.eu/taxedu/node/1208_pt-pt
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/Cidadania/Paginas/default.aspx
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ESTANTE 

FOLHETOS (Clique nas imagens)

 ALOJAMENTO LOCAL 

 RESIDENTE NÃO HABITUAL - REGIME 
FISCAL E ANEXO L DO IRS 

 ATRIBUIÇÃO DE NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL A 
CIDADÃOS ESTRANGEIROS (NÃO RESIDENTES)   

 ATIVIDADES AGRÍCOLAS, 
SILVÍCOLAS E PECUÁRIAS 

VÍDEOS NO YOUTUBE 

No canal Youtube da AT encontra vídeos com muita informação útil e tutoriais. As listas de reprodução 
foram reorganizadas e cobrem variados assuntos: Agenda Fiscal, Atendimento, Portal, E-fatura, Pagamentos, 
Aduaneira, IVA, Atividade/Negócios, IRS, Património e Cidadania. Subscreva o canal e receba as notificações.
Neste trimestre, foram publicados alguns vídeos tutoriais com o objetivo de ajudar no preenchimento dos 
vários anexos da declaração Mod. 3 de IRS. 

Outros vídeos publicados:

Impostos para quê?
Segurança informática
IUC – Como obter o documento de pagamento
Caderneta Predial

https://www.portaldasfinancas.gov.pt/at/html/index.html
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/apoio_contribuinte/Folhetos_informativos/Documents/Aloj_Local.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/apoio_contribuinte/Folhetos_informativos/Documents/IRS_RNH_PT.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/apoio_contribuinte/Folhetos_informativos/Documents/NIF_Atribuicao_cidadaos_estrangeiros_nao_residentes.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/apoio_contribuinte/Folhetos_informativos/Documents/AGRIC_VF.pdf
https://www.youtube.com/channel/UCgOzlAGI7L9GRaPUNNbHWLw
https://www.youtube.com/watch?v=o8yTdlmJejo
https://www.youtube.com/watch?v=7BY8Mae-3pg
https://www.youtube.com/watch?v=QIrtr8JcoDU&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=nNR2-prddrU
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LEGISLAÇÃO 

PRINCIPAIS NOVIDADES 

A legislação sobre as medidas excecionais e temporárias relativas à situação epidemiológica do Coronavírus - 
COVID-19, no âmbito fiscal e aduaneiro, pode ser consultada no Portal das Finanças, onde está separada por 
Legislação, Despachos e Instruções administrativas.

 LEIS

Lei n.º 36/2021, de 14 de junho - Aprova a lei-quadro do estatuto de utilidade pública.

 Lei n.º 28/2021, de 18 de maio - Cessação de vigência de decretos-leis publicados entre os anos de 1986 e 
1991.

 DECRETOS-LEIS

Decreto-Lei n.º 52/2021, de 15 de junho - Estabelece o regime jurídico do arrendamento forçado de prédios 
rústicos.

	 DECRETOS	REGULAMENTARES

Decreto Regulamentar n.º 2-A/2021, de 28 de maio - Define o âmbito e as condições específicas de 
funcionamento do programa «IVAucher».

 PORTARIAS

Portaria n.º 138-A/2021, de 30 de junho - Procede à regulamentação da Lei-Quadro do Estatuto de Utilidade 
Pública, aprovada em anexo à Lei n.º 36/2021, de 14 de junho.

Portaria n.º 126/2021, de 24 de junho - Regulamenta a consulta direta, pelos administradores judiciais, às 
bases de dados da administração tributária, da segurança social, da Caixa Geral de Aposentações, do Fundo 
de Garantia Salarial, do registo predial, do registo comercial, do registo automóvel, do registo civil e de outros 
registos ou arquivos semelhantes.

Portaria n.º 119/2021, de 7 de junho - Determina a data de início e a duração de cada fase do programa 
«IVAucher».

Portaria n.º 102-A/2021, de 14 de maio - Regulamenta o novo incentivo à normalização da atividade 
empresarial, previsto no Decreto-Lei n.º 23-A/2021, de 24 de março, e o apoio simplificado para microempresas 
à manutenção dos postos de trabalho, previsto no Decreto-Lei n.º 46-A/2020, de 30 de julho.

Portaria n.º 98/2021, de 5 de maio - Aprova a declaração modelo 30.

Portaria n.º 79/2021, de 7 de abril - Define os critérios a aplicar para efeitos da distribuição pelos municípios 
da participação na receita do IVA cobrado nos setores do alojamento, restauração, comunicações, eletricidade, 
água e gás.

 DESPACHOS

Despacho n.º 6855/2021, de 13 de julho - Determina o preço unitário dos identificadores únicos (IU) para a 
marcação de embalagens individuais e agregadas de cigarros e tabaco de enrolar referente ao ano económico 
de 2022.

Despacho n.º 6854/2021, de 13 de julho - Fixa o preço unitário das estampilhas para os cigarros e o tabaco 
de enrolar que beneficiam de isenção de Imposto sobre o Tabaco.

https://www.portaldasfinancas.gov.pt/at/html/index.html
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/apoio_contribuinte/COVID_19/Legislacao/Paginas/default.aspx
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/apoio_contribuinte/COVID_19/Despachos/Paginas/default.aspx
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/apoio_contribuinte/COVID_19/Instrucoes_administrativas/Paginas/default.aspx
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/diplomas_legislativos/Documents/Lei_36_2021.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/diplomas_legislativos/Documents/Lei_28_2021.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/diplomas_legislativos/Documents/Decreto_Lei_52_2021.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/outros_diplomas/Documents/Decreto_Regulamentar_2_A_2021.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/diplomas_legislativos/Documents/Portaria_138_A_2021.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/diplomas_legislativos/Documents/Portaria_126_2021.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/diplomas_legislativos/Documents/Portaria_119_2021.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/diplomas_legislativos/Documents/Portaria_102_A_2021.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/diplomas_legislativos/Documents/Portaria_98_2021.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/diplomas_legislativos/Documents/Portaria_79_2021.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/diplomas_legislativos/Documents/Despacho_6855_2021.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/diplomas_legislativos/Documents/Despacho_6854_2021.pdf
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Despacho n.º 6671/2021, de 8 de julho - Determina a cor e o preço unitário da estampilha especial para os 
produtos sujeitos ao imposto sobre o tabaco (IT) referente ao ano económico de 2022.

Despacho n.º 6403/2021, de 30 de junho - Aprova novos modelos de formulários para efeitos de aplicação 
das convenções para evitar a dupla tributação internacional - modelo 22-RFI a modelo 24-RFI.

Despacho n.º 194/2021-XXII - SEAAF, de 17 de junho – Alteração das taxas de IVA da Região Autónoma dos 
Açores, promovida pelo Decreto Legislativo Regional n.º 15-A/2021/A, de 31 de maio.

	 INSTRUÇÕES	ADMINISTRATIVAS

Ofício-circulado n.º 30240/2021, de 25/06 – IVA – novo regime de Balcão Único.

Ofício-circulado n.º 30239/2021, de 25/06 – IVA – Novas regras em matéria de tratamento em IVA do 
comércio eletrónico através de interfaces eletrónicas.

Ofício-circulado n.º 30238/2021, de 25/06 – IVA – Novas regras aplicáveis ao comércio eletrónico: vendas 
à distância.

Ofício-circulado n.º 30237/2021, de 22/06 – IVA – Alteração das taxas aplicáveis às operações que se 
considerem efetuadas na Região Autónoma dos Açores.

Ofício-circulado n.º 90033, de 13/05/2021 - Brexit – Representação Fiscal – Atualização do ponto 1.1 do 
Ofício Circulado n.º 90031, de 11/01/2021. 

Para consultar mais informação legislativa e fiscal, clique aqui.
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https://www.portaldasfinancas.gov.pt/at/html/index.html
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/diplomas_legislativos/Documents/Despacho_6671_2021.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/diplomas_legislativos/Documents/Despacho_6403_2021.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/despacho_SEAF_194_2021_XXII.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/outros_diplomas/Documents/Decreto_Legislativo_Regional_15_A_2021_A.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/instrucoes_administrativas/Documents/Oficio_circulado_%2030240_2021.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/instrucoes_administrativas/Documents/Oficio_circulado_%2030239_2021.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/instrucoes_administrativas/Documents/Oficio_circulado_%2030238_2021.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/instrucoes_administrativas/Documents/Oficio_circulado_30237_2021.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/instrucoes_administrativas/Documents/Oficio_Circulado_90033_2021.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/Pages/default.aspx
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AGENDA FISCAL
(Clique nas imagens)

https://www.portaldasfinancas.gov.pt/at/html/index.html
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/apoio_contribuinte/calendario_fiscal/Documents/Obrigacoes_pagamento.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/apoio_contribuinte/calendario_fiscal/Documents/Obrigacoes_declarativas.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/apoio_contribuinte/calendario_fiscal/Pages/Quadro_resumo_obrig_decl.aspx
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/apoio_contribuinte/calendario_fiscal/Pages/Quadro_resumo_obrig_pag.aspx

