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JÁ ADERIU À CAIXA POSTAL
ELETRÓNICA?
SORTEIO EXTRAORDINÁRIO "FATURA
DA SORTE"
FATURAS PENDENTES
CAMPANHA DE CONTACTOS
TELEFÓNICOS
– AÇÃO PROFISSIONAIS
LIBERAIS

Os sujeitos passivos de IRS, enquadrados no regime normal mensal ou trimestral de
IVA estão obrigados nos termos da lei à ativação da Caixa Postal Eletrónica (CPE).
A adesão é gratuita e pode ser efetuada diretamente no Portal das Finanças em:
Portal das Finanças > Serviços Tributários > Notificações Eletrónicas > Aceder >
Operações > Outros Serviços > Aderir às Notificações Eletrónicas
Ou
Portal das Finanças > Portal da AT/ Você está aqui / Os seus serviços / Outros serviços / Aderir às Notificações Eletrónicas
Também pode fazê-lo no portal dos CTT – ViaCTT.
Se ficou enquadrado no regime normal mensal ou trimestral de IVA o prazo legal
para a adesão à CPE é de 30 dias a contar da data de início da atividade.
Se ficou enquadrado num regime de isenção, embora não esteja obrigado legalmente, pode sempre aderir voluntariamente, em qualquer altura. Salientamos que os
e-mails que a AT envia para o correio eletrónico dos contribuintes veiculam apenas
informação facultativa e de apoio ao cumprimento voluntário das obrigações fiscais.
Estes e-mails são remetidos para os contribuintes que autorizaram o seu envio.
As notificações eletrónicas são um serviço distinto, que visa substituir a notificação
ou a citação através de carta (em suporte de papel).
A AT não envia notificações ou citações para o correio eletrónico dos contribuintes.
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SORTEIO EXTRAORDINÁRIO
“FATURA DA SORTE”

FATURAS
PENDENTES

No passado dia 30 de junho realizou-se
o primeiro sorteio extraordinário “Fatura
da Sorte” de 2016.

Como profissional liberal, deve indicar
quais as faturas que correspondem à atividade e as que são da sua esfera pessoal. Relembramos 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, assinale o setor de atividade a que
respeitam, de forma a obter a correspondente dedução à coleta, no seu IRS.

Foram atribuídos três “Certificados do
Tesouro Poupança Mais” no valor de €
50.000 cada, para além do habitual prémio no valor de € 35.000 do sorteio regular semanal.
Este ano já foram sorteados 13 automóveis e 17 Certificados do Tesouro no valor de € 35.000 cada.
Relembramos que pode consultar os
seus cupões:
i) No Portal das Finanças na opção efatura/Fatura da Sorte;
ii) Na aplicação APP Fatura da Sorte
(disponível gratuitamente na Appstore
e no Google Play).
Para se habilitar ao sorteio basta solicitar
a inserção do seu número de contribuinte (NIF) em todas as faturas.

Consulte regularmente as suas faturas e
assinale se a prestação de serviços ou a
aquisição de bens foi efetuada dentro ou
fora do âmbito da atividade profissional.
Aceda aqui e seguidamente clique em
faturas > consumidor > verificar faturas

Exigir fatura com número de contribuinte é a forma mais eficaz no combate à economia paralela.
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CAMPANHA DE
CONTACTOS TELEFÓNICOS
– AÇÃO PROFISSIONAIS LIBERAIS
Durante o mês de maio a Unidade de
Gestão da Relação com o Contribuinte (UGRC) no âmbito do Projeto para o
Melhoramento do Cumprimento Fiscal
realizou uma ação de outbound dirigida
aos profissionais liberais que iniciaram
a sua atividade no ano de 2015, e que
não haviam ainda sido previamente contactados. O principal objetivo da ação
foi informar os contribuintes da data limite para a submissão da declaração
de rendimentos – Modelo 3, bem como
alertá-los para a necessidade de entregar sempre o anexo C ou B, consoante
possuam contabilidade organizada ou
não, mesmo não obtendo rendimentos
dessa atividade.

Dos contactos telefónicos efetuados verificou-se que:
• 90,88% submeteram a declaração de
rendimentos Modelo 3 dentro do prazo
legal e
• 1,82 % submeteram a declaração de
rendimentos Modelo 3 dentro do prazo
legal sem anexo B ou C.
Não obstante o sucesso da ação, verificámos que muitos contribuintes não têm
os seus contactos atualizados, facto que
impossibilita a AT de os contactar.
Recomendamos por isso que revisite a
sua página pessoal do Portal das Finanças e confirme se os seus dados se encontram atualizados e corretos.
Assim, basta aceder ao Portal das Finanças, Consultar Situação Cadastral
Atual Dados de Contacto Portal das
Finanças (e-mail e telefone) e verificar
o estado dos mesmos, procedendo à
sua atualização.

SERVIÇOS TRIBUTÁRIOS
↓
CIDADÃOS
↓
CONSULTAR
↓
SITUAÇÃO CADASTRAL ATUAL
DADOS DE CONTACTO PORTAL DAS
FINANÇAS (EMAIL E TELEFONE)
↓
AUTENTICAÇÃO
↓
DADOS DE CONTACTO
PORTAL DAS FINANÇAS
(EMAIL E TELEFONE)
↓
DESEJO RECEBER EMAIL
DESEJO RECEBER SMS'S
↓
CONTINUAR
↓
PREENCHER
↓
CONFIRMAR
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PRAZO DO
IRS - PRAZO DO
1.º PAGAMENTO PAGAMENTO DO IRS
POR CONTA
Recordamos aos titulares de rendimentos da categoria B que deverão efetuar
o 1.º pagamento por conta, a que estão
obrigados, até ao dia 20 de julho.
IRS - PRAZO DO 1.º PAGAMENTO
POR CONTA
PRAZO DO PAGAMENTO DO IRS

O pagamento pode ser efetuado nas caixas multibanco, nas instituições de crédito aderentes, home-banking, balcões
dos CTT ou em qualquer Serviço de
Finanças, mediante o documento de cobrança que, para o efeito, lhe foi enviado.

Para os profissionais liberais que entregaram a sua declaração de IRS para o
ano de 2015 dentro do prazo e a cuja liquidação corresponde o pagamento de
IRS, lembramos que termina no dia 31
de agosto, o prazo para o pagamento
voluntário.
Para o efeito já deverá ter recebido a
nota de cobrança no seu domicílio fiscal.
Sabia que pode pagar o seu IRS em
prestações?
Existem dois regimes para o efeito:
1. O regime mais comum é o regime introduzido pelo Decreto-Lei n.º 150/2006,
de 2/8 (que alterou o Decreto-Lei n.º
492/88, de 30/12, acrescentando-lhe o
artigo 34.º-A), denominado “simplex” - o
pedido de pagamento em prestações
deve ser apresentado preferencialmente por via eletrónica (Portal das
Finanças > Serviços Tributarios > Cidadãos > Pagar > Planos prestacionais >
Cobrança Voluntária) ou no Serviço de
Finanças da área do domicílio fiscal do
contribuinte, até 15 dias após o termo

do prazo para o pagamento voluntário
do IRS. Neste regime encontra-se dispensado da apresentação de garantia,
desde que o valor de IRS a pagar não
ultrapasse €5.000,00. As prestações são
de periocidade mensal;
2. O outro regime em prestações é o
constante dos artigos 29.º a 35.º e 36.º
do Decreto-Lei n.º 492/88, de 30/12 - o
pedido de pagamento em prestações
deve ser apresentado no Serviço de Finanças da área do domicílio fiscal do
contribuinte, até 15 dias após o termo
do prazo para o pagamento voluntário
do IRS. O número de prestações não
pode exceder 36, sendo de periodicidade mensal.
Com o pedido, o devedor deve oferecer
garantia idónea, nomeadamente:
• Aval bancário ou de instituição legalmente autorizada a prestá-lo;
• Seguro-caução ou caução efetuados
por instituições de seguros legalmente
autorizadas;
• Hipoteca.
Saiba mais aqui.
Ou consulte este guia.
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EMISSÃO DE FATURA-RECIBO
OU RECIBO DE FATURA
– A RETENÇÃO NA FONTE DE IRS
Constatou-se que os profissionais liberais
cometem algumas incorreções quanto à
menção da retenção na fonte de IRS, no
momento da emissão de fatura-recibo ou
recibo da fatura eletrónica, emitidos no
Portal das Finanças, correspondente a
serviços prestados.

EMISSÃO DE FATURA-RECIBO OU RECIBO
DE FATURA– A RETENÇÃO NA FONTE DE IRS
AT DISPONIBILIZA ATENDIMENTO
AOS CONTRIBUINTES SURDOS

Vários contribuintes indicam que estão
dispensados da retenção na fonte de IRS,
sem reunirem as condições para essa
dispensa.
Apenas podem beneficiar da dispensa de
retenção na fonte de IRS os profissionais
liberais que não ultrapassem €10.000,00
de volume de negócios (limite previsto
atualmente no artigo 53.º do Código do
IVA).

ganizada, então deve fazer menção no
documento emitido do valor da retenção
na fonte de IRS.
Os contribuintes que não ultrapassam o
limite de €10.000,00, e que prestem serviços a pessoas ou entidades com contabilidade organizada podem mencionar
retenção na fonte de IRS à taxa legal aplicável.
O valor da retenção na fonte é entregue
pelo adquirente do serviço ao Estado.
Para o emitente constitui um adiantamento relativamente ao imposto que será
devido a final quando for efetuada a liquidação para apuramento do IRS relativamente ao ano em que ocorre a retenção.
Alguns exemplos:

Qualquer que seja o enquadramento em
IVA, se ultrapassar, no mês ou ano anterior, o limite citado, deixa de beneficiar
da dispensa de retenção na fonte de IRS.
Quando emitir fatura-recibo ou recibo da
fatura já emitida e o adquirente dos serviços prestados possuir contabilidade or-

1. Fatura-recibo emitida por um profissional liberal, mencionando os serviços prestados, sendo o adquirente um contribuinte singular que utilizou os serviços numa
ótica particular. O profissional liberal deve
indicar no documento “Sem retenção art.º

101.º n.º 1 do CIRS”, não efetuando qualquer retenção.
2. Fatura-recibo emitida por um profissional liberal, mencionando os serviços
prestados, sendo o adquirente um contribuinte singular que utilizou os serviços
para o desenvolvimento de uma atividade
económica. Neste caso sabemos ainda
que o emitente ultrapassou o limite de
€10.000,00 de volume de negócios, no
mês ou ano anterior, e que o adquirente
possui contabilidade organizada. Neste
caso a retenção é obrigatória devendo
ser indicado no documento a retenção à
taxa legal aplicável.
3. Fatura-recibo emitida por um profissional liberal, mencionando os serviços prestados, sendo o adquirente uma entidade
com contabilidade organizada. Como
o emitente não ultrapassou o limite de
€10.000,00 pode beneficiar da dispensa
de retenção na fonte de IRS indicando no
documento emitido “Dispensa de retenção art.º 101.º-B, n.º 1, a) e b) do CIRS”.
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EMISSÃO DE FATURA-RECIBO OU RECIBO
DE FATURA– A RETENÇÃO NA FONTE DE IRS
AT DISPONIBILIZA ATENDIMENTO
AOS CONTRIBUINTES SURDOS

A AT tem um novo serviço de atendimento especializado aos contribuintes
surdos no seu Centro de Atendimento
Telefónico (CAT), através do "Serviin",
um centro de atendimento especial para
surdos que permite que o cidadão surdo,
em videochamada, fale em Língua Gestual Portuguesa (LGP) com as respetivas intérpretes, possibilitando a tradução
para o local de destino (AT). Veja mais
aqui.
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INFORMAÇÃO FISCAL
IES – Despacho SEAF de 2016 06.06
– Manutenção dos atuais formulários –
Ajustamentos a considerar
Ofício-circulado n.º 20192, de 2016.06.07
- Taxa de retenção na fonte a aplicar aos
rendimentos de capitais obtidos por entidades enquadradas nas alíneas a) a c)
do n.º 1 do artigo 9.º do código do IRC.

INFORMAÇÃO FISCAL
LEGISLAÇÃO

Lei n.º 13/2016, de 23 de Maio - Altera o
Código de Procedimento e de Processo
Tributário, aprovado pelo Decreto-Lei n.º
433/99, de 26 de outubro, e a Lei Geral
Tributária, aprovada pelo Decreto-Lei n.º
398/98, de 17 de dezembro, e protege a
casa de morada de família no âmbito de
processos de execução fiscal.

Ofício-Circulado n.º 30181/2016, de
2016.06.07 - IVA - Alimentação e bebidas - verbas 1.8 e 3.1 da lista II anexa ao
Código do IVA.
Acórdão n.º 231/2016, de 6 de junho Não julga inconstitucional a norma do
n.º 4 do artigo 103.º do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas
Singulares, que dispõe que «tratandose de rendimentos sujeitos a retenção
que não tenham sido contabilizados
nem comunicados como tal aos respetivos beneficiários, o substituto assume
responsabilidade solidária pelo imposto
não retido».
Circular n.º 3/2016, de 2 de junho - Retenção na Fonte sobre Rendimentos do
Trabalho Dependente e Pensões - Tabelas de Retenção para 2016 - Continente
(Artigo 99.º - F).
Despacho n.º 6201-A/2016, de 10 de
maio - Despacho que aprova as tabelas
de retenção na fonte sobre rendimentos do trabalho dependente e pensões
auferidas no continente para vigorarem
durante o ano de 2016.

Despacho n.º 6635-A/2016, de 19 de
maio - Despacho que aprova as tabelas
de retenção na fonte a aplicar aos rendimentos do trabalho dependente e pensões auferidas por titulares residentes
na Região Autónoma dos Açores durante
o ano de 2016.
Circular n.º 2/2016, de 6 de maio - CIRS
- Categoria B – Enquadramento; Coeficientes aplicáveis no regime Simplificado de tributação; Dedutibilidade das
contribuições para Regimes de Proteção
Social.
Ofício-Circulado n.º 20190/2016, de 25
de maio - Regime de Tributação dos
Organismos de Investimento Coletivo
- preenchimento dos anexos E e G da
Declaração Modelo 3 de IRS.
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LEGISLAÇÃO

CÓDIGOS TRIBUTÁRIOS
LEGISLAÇÃO / INSTRUÇÕES ADMINISTRATIVAS
INFORMAÇÕES VINCULATIVAS
PUBLICAÇÕES INTERNAS
INFORMAÇÃO FISCAL
LEGISLAÇÃO

DIRETIVAS COMUNITÁRIAS
CONVENÇÕES PARA EVITAR A DUPLA TRIBUTAÇÃO
ACORDOS PARA TROCA DE INFORMAÇÕES EM MATÉRIA FISCAL (ATI)
PROTOCOLOS DE ASSISTÊNCIA MÚTUA ADMINISTRATIVA
REGIME DE COMUNICAÇÃO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS (RCIS)
REGULAMENTOS COMUNITÁRIOS
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CALENDÁRIO
Aceda aqui a:

