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Documentos de emissão eletrónica 
no Portal das Finanças
No dia 8 de outubro foi publicada a por-
taria n.º 338/2015, que aprova os novos 
modelos de fatura, recibo e fatura-re-
cibo, os quais devem ser emitidos pe-
los profissionais independentes ou por 
quem pratique um ato isolado.

A partir de 1 de janeiro de 2016, aque-
les profissionais vão ter à sua disposi-
ção um sistema simples e seguro para 
a emissão de faturas, recibos e faturas-
recibo respeitantes à sua atividade.

Qual a diferença entre fatura e fatura-
recibo?

A principal diferença prende-se com o 
momento do recebimento do valor esti-
pulado para a prestação de serviço e/ou 
transmissão de bens.

Qual o documento a emitir?
Fatura:
Quando o momento do recebimento for 
diferido e ocorrer posteriormente à pres-
tação do serviço e/ou colocação dos 
bens à disposição do adquirente.
Recibo:
No momento do recebimento (total ou 
parcial) do valor mencionado em fatura 
emitida anteriormente.
Fatura-recibo:
Utilize este documento quando o mo-
mento da prestação do serviço e/ou a 
colocação dos bens à disposição do ad-
quirente sejam coincidentes com o mo-
mento do seu recebimento. Utilize tam-
bém a fatura-recibo no caso de receber 
adiantamentos de clientes.

Recomendamos a leitura atenta da por-
taria.

http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/526DF7E4-9275-42F9-A6D9-5E45FA3D9850/0/Portaria_338_2015.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/526DF7E4-9275-42F9-A6D9-5E45FA3D9850/0/Portaria_338_2015.pdf


E-BALCÃO

O serviço de atendimento e-balcão foi 
criado e desenvolvido para facilitar a 
vida dos cidadãos e responder às suas 
questões de natureza fiscal. É o serviço 
de atendimento eletrónico da AT, dispo-
nível 24 horas por dia. 

Representa um passo qualitativo na in-
teração da Autoridade Tributária e Adu-
aneira (AT) com os cidadãos, que vêm 
as suas questões resolvidas num curto 
período de tempo e sem custos de con-
texto associados. 

As respostas às questões colocadas 
são disponibilizadas no Portal das Fi-
nanças. 

Questões frequentes

Antes de colocar a sua questão, suge-
rimos que explore as FAQ’s disponíveis 
AQUI, onde poderá encontrar  respos-
tas a muitas das suas perguntas.
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AT EM CONTACTO NAS UNIVERSIDADES
À semelhança do ano passado a Autoridade Tributária e Aduaneira irá estar presen-
te na Feira de Emprego da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa (FDUL) 
que se realizará no dia 29 de Outubro deste ano das 10 às 19 horas.  

Este evento será o culminar das IV Jornadas da Empregabilidade que para além da 
referida Feira contará com sessões expositivas e interativas destinadas a preparar 
os alunos para a entrada no mercado de trabalho. 

Aqui eles poderão esclarecer dúvidas e colocar questões sobre fiscalidade, tais 
como, por exemplo:

• Vou entrar no mercado de trabalho: Quais as minhas obrigações fiscais?
• Que serviços  posso contactar para obter esclarecimentos e apoio?
• Serviços disponíveis no Portal das Finanças.

PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM A 
ORDEM DOS ADVOGADOS
A AT e a Ordem dos Advogados ao abrigo do Protocolo de Colaboração estão a 
preparar um novo calendário de ações de formação. 
Estas ações são muito enriquecedoras na medida em que permitem aos senhores 
advogados expor e ver esclarecidas as suas questões, e possibilitam à AT perceber 
as reais necessidades desta classe profissional. 
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http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/12D2DCBA-EDA0-4E3D-BED4-8B5BA94357A8/0/SSS_VF.pdf


IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTADO
Como profissional liberal e sujeito passivo de IVA deverá entregar as declarações 
periódicas e efetuar o pagamento do imposto que se mostrar devido nos seguintes 
prazos: 

REGIME PERIODO A QUE 
RESPEITA

DATA LIMITE DE ENTREGA 
DE PAGAMENTO

MENSAL
agosto 12 de outubro

setembro 10 novembro
outubro 10 de dezembro

TRIMESTRAL 3.º trimestre (julho 
agosto e setembro) 16 de novembro

IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS 
Relembramos que até ao final de novembro, os proprietários de imóveis deverão 
efetuar o pagamento do IMI referente à segunda prestação do ano de 2014 para 
valores superiores a € 250 e inferiores ou iguais a € 500, ou à terceira prestação 
para valores acima dos € 500. 

IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS

IMPOSTO SOBRE O VALOR
ACRESCENTADO

IRS – 3.º PAGAMENTO POR CONTA PARA 
O ANO DE 2015

E-FATURA

FIABILIZAÇÃO DE CONTACTOS 

CAIXA POSTAL ELETRÓNICA - CPE

IMPOSTO SOBRE VEÍCULOS - ISENÇÃO 
PARA FAMÍLIAS NUMEROSAS
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IRS – 3.º 
PAGAMENTO POR 
CONTA PARA O ANO 
DE 2015 
O prazo para efetuar este pagamento 
decorre até 21 de dezembro. 

Durante o mês de novembro receberá 
uma comunicação via postal com o va-
lor devido. 

Ao cumprir o prazo de pagamento evita 
os custos associados ao incumprimento.



Pedir fatura é um ato de cidadania e de 
responsabilidade fiscal.    

Desde o início do ano até junho foram 
emitidas e comunicadas à AT 2500 mi-
lhões de faturas, o que representa um 
aumento de 7% face ao período homó-
logo de 2014. 

Para garantir que usufrui de todas as 
despesas que conferem direito a dedu-
ção à coleta de IRS, deve verificar se 
as faturas onde consta o seu Número 
de Identificação Fiscal (NIF), foram co-
municadas pelos emitentes e se não se 
encontram pendentes. 

Se as faturas não se encontram regis-
tadas no sistema e-Fatura (Portal das 
Finanças) no final do mês seguinte ao 
da sua emissão, deverá inseri-las em: 
e-Fatura > Área do consumidor > verifi-
car/registar faturas.

Faturas pendentes 
– Profissionais liberais

Exercendo uma atividade empresa-
rial ou profissional, deve assinalar se 
as despesas foram efetuadas a título 
pessoal ou profissional, uma vez que, 
apenas as faturas fora do âmbito da 
atividade conferem direito às deduções 
à coleta de IRS e são elegíveis para o 
sorteio “Fatura da Sorte”. Quanto às 
despesas a título pessoal, deve ainda 
indicar o setor de atividade a que res-
peitam, de forma a obter a correspon-
dente dedução à coleta, no seu IRS. O 
prazo limite para efetuar este registo é 
o dia 15 de fevereiro do ano seguinte ao 
da emissão da fatura.

Comunicação de faturas 
– profissionais liberais

O novo regime de faturação veio impor 
aos sujeitos passivos de IVA a obrigato-
riedade de emissão de fatura em todas 
as transmissões de bens ou prestações 
de serviços, bem como a obrigatorieda-
de de comunicação à Autoridade Tribu-
tária e Aduaneira (AT),até ao dia 25 do 
mês seguinte à sua emissão, dos ele-
mentos de todas as faturas.

Contudo, os profissionais liberais que 
optem pelo preenchimento e emissão 
de “faturas-recibo” através do Portal 
das Finanças, não estão obrigados a 
comunicar à AT os elementos das “fatu-
ras-recibo” emitidas por essa via.
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https://faturas.portaldasfinancas.gov.pt/
https://www.acesso.gov.pt/jsp/loginRedirectForm.jsp?path=painelAdquirente.action&partID=EFPF
https://www.acesso.gov.pt/jsp/loginRedirectForm.jsp?path=consultarDocumentosAdquirente.action&partID=EFPF
https://www.acesso.gov.pt/jsp/loginRedirectForm.jsp?path=consultarDocumentosAdquirente.action&partID=EFPF
https://www.acesso.gov.pt/jsp/loginRedirectForm.jsp?path=registarDocumentoAdquirenteForm.action&partID=EFPF


FIABILIZAÇÃO DE 
CONTACTOS 
Já nos comunicou o seu contacto?

No âmbito da sua ação de apoio e pro-
moção do cumprimento voluntário, a AT 
envia aos contribuintes gratuitamente, 
por email e SMS, de forma regular e sis-
temática, mensagens informativas e de 
apoio ao cumprimento voluntário, infor-
mando-os das suas obrigações fiscais, 
antecipando a informação necessária 
para o seu cumprimento.

Para tal basta comunicar e proceder à 
fiabilização do seu email e/ou telefone, 
acendendo ao Portal das Finanças, se-
lecionando as seguintes opções: Ser-
viços Tributários > Cidadãos > Outros 
Serviços > Confirmação de e-mail e te-
lefone > email/telefónico

CAIXA POSTAL 
ELETRÓNICA - CPE
Encontra-se em vigor, desde janeiro de 
2012 a obrigatoriedade de subscrição 
da Caixa Postal Eletrónica para todos 
os Sujeitos Passivos de IRC e Sujeitos 
Passivos de IRS que se enquadrem no 
Regime Normal de IVA. 

A sua comunicação deverá ser efetuada 
no prazo de 30 dias a contar do momen-
to em que surja essa obrigação.

Compreende o envio das notificações 
ou citações que, anteriormente, eram 
enviadas por via postal. Através deste 
sistema, os contribuintes são notificados 
para o pagamento dos seus impostos, 
dívidas ou infrações fiscais, bem como 
de outras notificações relevantes, sem 
necessidade de se deslocar a qualquer 
serviço ou de depender da entrega da 
mesma pelo carteiro.

IMPOSTO SOBRE 
VEÍCULOS -
ISENÇÃO PARA 
FAMÍLIAS 
NUMEROSAS

Foi publicada em Diário da República a 
Lei n.º 68/2015, de 8 de julho, que alte-
ra o Código do Imposto sobre Veículos, 
introduzindo uma isenção de 50% em 
sede de imposto sobre veículos para as 
famílias numerosas.

A referida isenção será aplicável na 
aquisição de automóveis ligeiros de 
passageiros com lotação superior a 
cinco lugares por sujeitos passivos que 
comprovadamente tenham mais de três 
dependentes a seu cargo, ou, tendo três 
dependentes a seu cargo, pelo menos 
dois com idade inferior a 8 anos.

Esta isenção produz efeitos a partir de 1 
de janeiro de 2016.
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https://www.portaldasfinancas.gov.pt/pt/home.action
https://www.portaldasfinancas.gov.pt/pt/home.action
https://www.portaldasfinancas.gov.pt/pt/CD/inicio.action
https://www.portaldasfinancas.gov.pt/pt/CD/menu.action?pai=256
https://www.portaldasfinancas.gov.pt/pt/CD/menu.action?pai=256
https://www.portaldasfinancas.gov.pt/pt/CD/menu.action?pai=655&segId=CD
https://www.portaldasfinancas.gov.pt/pt/CD/menu.action?pai=655&segId=CD
https://www.acesso.gov.pt/jsp/loginRedirectForm.jsp?path=fiabilizacaoEmailForm.action&partID=PFIN
https://www.acesso.gov.pt/jsp/loginRedirectForm.jsp?path=fiabilizacaoTelefoneForm.action&partID=PFIN


OFÍCIOS CIRCULADOS
• Circular 9/2015, de 28 de agosto – Redução da taxa de IMI para o prédio destinado a habitação própria e perma-
nente, em função do número de dependentes que compõem o agregado familiar do sujeito passivo. 

• Lei n.º 152/2015, de 14 de setembro - Processo de reconhecimento da situação de prédio rústico e misto sem dono 
conhecido que não esteja a ser utilizado para fins agrícolas, florestais ou silvopastoris e seu registo.

• Lei n.º 139/2015, de 7 de setembro - Transforma a Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas em Ordem dos Con-
tabilistas Certificados, e altera o respetivo Estatuto, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 452/99, de 5 de novembro, em 
conformidade com a Lei n.º 2/2013, de 10 de janeiro, que estabelece o regime jurídico de criação, organização e 
funcionamento das associações públicas profissionais.

• Lei 140/2015, 7 de setembro - Aprova o novo Estatuto da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, em conformida-
de com a Lei n.º 2/2013, de 10 de janeiro, que estabelece o regime jurídico de criação, organização e funcionamento 
das associações públicas profissionais.

• Circular n.º 10/2015, de 09 de setembro, sobre insolvências

• Oficio circulado n.º 90022, de 17 de julho – Pagamento de retenções na fonte de IRS, IRC e Imposto de Selo – 
Alterações legislativas

• Despacho 265/2015, de 17 de julho, XIX do SEAF – Créditos de cobrança duvidosa Pedidos de autorização prévia 
nos termos dos n.ºs 1 e 10 do Art.º 78.º do CIVA

• Ofício-Circulado n.º 20180/2015, de 19 agosto – Rendimentos prediais – actividade arrendamento/alojamento local

• Despacho de 30 de julho 2015 – Aprovação do Comité de Ética, Segurança e Controlo da AT 
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http://intranet/legislacaoDoutrina/InstrucoesAdministrativas/InstrucoesAdministrativas/Circular_9_2015.pdf
http://intranet/legislacaoDoutrina/InstrucoesAdministrativas/InstrucoesAdministrativas/Circular_9_2015.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/6D3D1F6F-E6D8-4805-8C79-D85C5AF7D46B/0/Lei_152_2015.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/6D3D1F6F-E6D8-4805-8C79-D85C5AF7D46B/0/Lei_152_2015.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/965CC4A1-74A7-426D-A772-23950044611A/0/Lei_139_2015.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/965CC4A1-74A7-426D-A772-23950044611A/0/Lei_139_2015.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/965CC4A1-74A7-426D-A772-23950044611A/0/Lei_139_2015.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/965CC4A1-74A7-426D-A772-23950044611A/0/Lei_139_2015.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/8F2BBE86-08BB-48E5-8655-99FE4F1EB772/0/Lei_140_2015.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/8F2BBE86-08BB-48E5-8655-99FE4F1EB772/0/Lei_140_2015.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/8F2BBE86-08BB-48E5-8655-99FE4F1EB772/0/Lei_140_2015.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/631ADD97-C39D-428E-A7A5-A21C3A6F216F/0/Circular_10_2015.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/D9B15F14-7624-4BFC-BD7D-464A988B8280/0/Oficio_Circulado_90022.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/D9B15F14-7624-4BFC-BD7D-464A988B8280/0/Oficio_Circulado_90022.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/14441BF6-36A0-4E78-B219-	59CCFB1CE6CF/0/Despacho_SEAF_265_2015_XIX.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/14441BF6-36A0-4E78-B219-	59CCFB1CE6CF/0/Despacho_SEAF_265_2015_XIX.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/FE12E092-A544-4BD3-A93E-F0048EEFE89D/0/Of_circ_20180_2015.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/F7D293FA-6B93-40F6-9306-D604E3A839D9/0/Despacho_30_07.pdf


FICHAS DOUTRINÁRIAS

• N.º 7709 - IVA – RIVAC – Rappel – Recibos – Notas de débito – Direito à dedução – Regularizações

• N.º 7201 - IVA – Faturas – Substituição de faturas

• N.º 6770 - IVA – Regularizações – Prova de que o adquirente tomou conhecimento da rectificação

• N.º 6769 - IVA – Regularizações – Emissão de notas de crédito
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http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/70C327E5-BABD-48D2-BD25-15AA8F33F11E/0/INFORMA%C3%87%C3%83O.7709.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/75A8EF38-6FA5-4196-BE77-1F1781B44132/0/INFORMA%C3%87%C3%83O.7201.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/75A8EF38-6FA5-4196-BE77-1F1781B44132/0/INFORMA%C3%87%C3%83O.7201.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/75A8EF38-6FA5-4196-BE77-1F1781B44132/0/INFORMA%C3%87%C3%83O.7201.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/0D7FF34D-F933-41CE-9C7C-201F170F8C7A/0/INFORMA%C3%87%C3%83O.6769.pdf


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/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/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/


OBRIGAÇÕES DECLARATIVAS

OBRIGAÇÕES DE PAGAMENTO

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

