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RETENÇÃO NA FONTE

FATURAS-RECIBO OU RECIBOS
EMITIDOS NO PORTAL DAS FINANÇAS –
MENÇÃO INCORRETA DE DISPENSA
DE RETENÇÃO NA FONTE
Está a decorrer uma ação de partilha de informação junto dos profissionais liberais
que utilizam a fatura-recibo e/ou o recibo disponibilizado no Portal das Finanças.
A Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) procedeu à análise dos elementos declarados pelos contribuintes e identificou um grupo que, apesar de ter superado o limite
no valor de €10.000,00 de rendimentos enquadráveis na categoria B, assinala nos
documentos emitidos a opção pela dispensa de retenção na fonte de IRS. Dispõe o
artigo 101.º-B do Código do IRS que a dispensa de retenção é facultativa e não pode
ser exercida por titulares que ultrapassem o limite previsto no artigo 53.º do Código
do IVA, fixado atualmente em €10.000,00.
Estão a ser enviados e-mails aos contribuintes, no sentido de passarem a identificar
corretamente a base de incidência e a taxa de retenção na fonte de IRS, nas faturasrecibo e/ou recibos que emitirem posteriormente ao contacto da AT por correio eletrónico.
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INSCRIÇÃO ELETRÓNICA COMO
RESIDENTE NÃO HABITUAL
Desde o passado dia 2 de agosto que os pedidos de inscrição, como residente não
habitual, devem ser efetuados, exclusivamente, no Portal das Finanças, através da
funcionalidade “Inscrição como Residente Não Habitual”.

INSCRIÇÃO ELETRÓNICA COMO
RESIDENTE NÃO HABITUAL

Depois de se inscrever como residente em território português, o contribuinte deverá
solicitar a respetiva senha de acesso, na opção – REGISTAR-ME – e preencher o
formulário de adesão com os dados solicitados.

DOCUMENTOS DE PAGAMENTO
IRS – 3.º PAGAMENTO POR CONTA PARA
O ANO DE 2016

Assim que rececionar a senha de acesso, poderá submeter, no Portal das Finanças,
o pedido de inscrição em: SERVIÇOS TRIBUTÁRIOS > CIDADÃOS > ENTREGAR
> PEDIDO > INSCRIÇÃO RESIDENTE NÃO HABITUAL
A situação do pedido pode ser consultada 48 horas após a submissão, através
da opção: SERVIÇOS TRIBUTÁRIOS > CIDADÃOS > CONSULTAR > PEDIDO >
INSCRIÇÃO RESIDENTE NÃO HABITUAL
Para mais esclarecimentos consulte o Ofício – Circulado n.º 90023 de 01.08.2016 e
o folheto eletrónico, disponível em português, francês e inglês aqui.
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DOCUMENTOS DE PAGAMENTO

É profissional liberal? Faz retenção na
fonte? Esclarecemos as dúvidas mais
frequentes.
INSCRIÇÃO ELETRÓNICA COMO
RESIDENTE NÃO HABITUAL
DOCUMENTOS DE PAGAMENTO
IRS – 3.º PAGAMENTO POR CONTA PARA
O ANO DE 2016

DOCUMENTOS DE PAGAMENTO
DECLARAÇÃO DE RETENÇÕES NA FONTE (DRF)
DE IRS, IRC, E I.SELO
GUIA DE PAGAMENTO MODELO P1
PAGAMENTO DE IRC: PAGAMENTO POR CONTA (PPC),
PAGAMENTO ESPECIAL POR CONTA (PEC) E AUTOLIQUIDAÇÃO
GUIA DE PAGAMENTO MODELO P2
PAGAMENTO DE IVA: REGIME NORMAL,
REGIME ESPECIAL DOS PEQUENOS RETALHISTAS,
ATOS ISOLADOS E OUTRAS OPERAÇÕES SUJEITAS
QUESTÕES FREQUENTES (FAQ)

Como submeter declarações de retenção na fonte (DRF)?
Após acesso ao Portal das Finanças, em
Serviços Tributários, selecione conforme
o caso:
- Cidadãos/Empresas > Entregar > Declarações > Retenções na fonte IRC/IRS
e I. Selo ou Retenções na fonte IRC/IRS
e I. Selo (Certificado por ficheiro XML)
- Contabilistas Certificados > Entregar >
Declarações > Retenções na fonte
IRC/IRS e I. Selo (por Contabilista Certificado) ou Retenções na fonte IRC/IRS e
I. Selo (por Contabilista Certificado por
ficheiro XML).
Como proceder em caso de pagamento
em excesso?
Existem dois tipos de pagamento em excesso:
i) Guia submetida por valor superior ao
devido e paga por este valor (erro criado
dentro da guia). Deve efetuar a compen-

sação nos períodos seguintes nos termos do n.º 4 do art.º 98.º do CIRS ou do
art.º 51.º do Imposto do Selo. Evidencia
esta operação na contabilidade.
ii) Guia submetida por um valor e paga
por valor superior (erro criado fora da
guia). Deve apresentar reclamação graciosa (art.º 140.º do CIRS e 132.º do
CPPT) através do Portal das Finanças
em Serviços Tributários > Cidadãos /
Empresas > Entregar > Contencioso
Administrativo > Graciosas (art.º 70.º do
CPPT).
Nota: A compensação pode ser feita em códigos/rubricas diferentes mas apenas dentro
do mesmo imposto e do mesmo ano civil.

Em caso de erro, posso substituir declarações de retenção na fonte?
Não. Se pretender corrigir deve solicitar
a correção da DRF em causa.
Em caso de erro, posso anular DRF não
pagas no Portal das Finanças? Como?
Sim. Até 24 horas após a submissão.
Para o efeito deve consultar a guia, usando a mesma senha com que a submeteu

NEWSLETTER # 14 OUTUBROO / DEZEMBRO 2016

INSCRIÇÃO ELETRÓNICA COMO
RESIDENTE NÃO HABITUAL
DOCUMENTOS DE PAGAMENTO
IRS – 3.º PAGAMENTO POR CONTA PARA
O ANO DE 2016

em: Cidadãos > Consultar > Declarações
> Retenções IRS/IRC/ I.SELO
Quando seleciona o período da guia que
pretende anular, ficam visíveis todas as
guias submetidas para esse período.
Em “Mais Inf.”, deve clicar no botão para
“Anular”.
Submeti DRF, paguei valor inferior ao
submetido e, por lapso, anulei-a. O que
fazer?
As DRF anuladas são automaticamente
reativadas com a entrada de pagamento.
Neste caso deve proceder ao pagamento da diferença, utilizando a mesma referência de pagamento, na Seção de Cobrança de qualquer Serviço de Finanças
ou nos CTT.
Apenas, pode utilizar o Multibanco (ATM)
no caso de não o ter utilizado para efetuar o 1.º pagamento.
Posso pedir anulação da DRF caso já tenha sido paga?
Não. Deve utilizar este valor em entregas futuras da mesma natureza e dentro do mesmo ano do pagamento. (Não

submete DRF para estes períodos a não
ser que tenha a entregar valor superior,
caso em que submete declaração pela
diferença). Não lhe sendo possível a
compensação do valor total até ao final
do ano, deverá apresentar reclamação
graciosa (art.º 140.º do CIRS e 132.º do
CPPT) através do Portal das Finanças
em Serviços Tributários > Cidadãos /
Empresas > Entregar > Contencioso Administrativo > Reclamações Graciosas
(art.º 70.º do CPPT).
Pode encontrar respostas a estas e outras questões aqui.

IRS – 3.º
PAGAMENTO POR CONTA
PARA O ANO DE 2016
Até ao dia 20 de dezembro efetue o pagamento do 3.º pagamento por conta.
Cumpra as suas obrigações fiscais dentro do
prazo e evite os custos associados ao incumprimento.

NÃO ESQUEÇA:
• Peça fatura com número de contribuinte e
habilite-se a ser contemplado com os prémios do sorteio Fatura da Sorte;
• Verifique se a sua morada fiscal está correta
e atualizada. Fidelize o seu e-mail e número
de telemóvel no Portal das Finanças. Mantenha-se informado e receba os alertas da AT.
• Aproxima-se o final do ano: tem verificado o
seu e-fatura? Lembre-se que as faturas pendentes não são consideradas para o cálculo
das deduções à coleta de IRS.
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FOLHETOS INFORMATIVOS

REGRAS SOBRE UTILIZAÇÃO DE
PROGRAMAS INFORMÁTICOS DE FATURAÇÃO

SEGURANÇA
INFORMÁTICA

FOLHETOS INFORMATIVOS

Anulação dos Certificados de Programas
de Faturação n.º 1422/AT e 1751/AT, referentes aos programas de faturação “CR
Mais” e “WinPlus

Segurança informática
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INFORMAÇÃO FISCAL

Lei n.º 32/2016, de 24 de agosto - Primeira alteração à Lei n.º 81/2014, de 19
de dezembro, que «estabelece o novo
regime do arrendamento apoiado para
habitação e revoga a Lei n.º 21/2009,
de 20 de maio, e os Decretos-Leis n.os
608/73, de 14 de novembro, e 166/93, de
7 de maio».
Inscrição Eletrónica Como Residente
Não Habitual – n.º 10 do Artigo 16.º do
Código do IRS

INFORMAÇÃO FISCAL
LEGISLAÇÃO

Decreto-Lei n.º 58/2016, de 29 de agosto - Institui a obrigatoriedade de prestar
atendimento prioritário às pessoas com
deficiência ou incapacidade, pessoas
idosas, grávidas e pessoas acompanhadas de crianças de colo, para todas as
entidades públicas e privadas que prestem atendimento presencial ao público.

Decreto-Lei n.º 47/2016, de 22 de agosto - No uso da autorização concedida
pelos n.os 1 e 2 do artigo 140.º da Lei
n.º 7-A/2016, de 30 de março, altera o
regime de isenção parcial para os rendimentos de patentes e outros direitos de
propriedade industrial previsto no artigo
50.º-A do Código do Imposto sobre o
Rendimento das Pessoas Coletivas, de
modo a garantir que os benefícios fiscais
atribuídos apenas abranjam rendimentos relativos a atividades de investigação
e desenvolvimento do próprio sujeito
passivo beneficiário.

Decreto-Lei n.º 41/2016, de 1 de agosto
- No uso da autorização legislativa concedida pelo artigo 131.º, pelos n.os 3 e
4 do artigo 140.º e pelos artigos 148.º
a 150.º, 156.º, 166.º e 169.º da Lei n.º
7-A/2016, de 30 de março, altera o
Código do Imposto sobre o Rendimento
das Pessoas Singulares, o Código do
Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas, o Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado, o Regime do

IVA nas Transações Intracomunitárias, o
Decreto-Lei n.º 185/86, de 14 de julho,
o Código do Imposto do Selo, o Código
do Imposto Municipal sobre Imóveis e o
Código do Imposto Único de Circulação.
Ofício-Circulado n.º 20193/2016 - 23/06 Sistema de inventário permanente (SIP)
e contabilidade regularmente organizada
como condição de atribuição de benefícios fiscais; periodicidade de registo
contabilístico em SIP.

NEWSLETTER # 14 OUTUBROO / DEZEMBRO 2016

LEGISLAÇÃO

CÓDIGOS TRIBUTÁRIOS
LEGISLAÇÃO / INSTRUÇÕES ADMINISTRATIVAS
INFORMAÇÕES VINCULATIVAS
INFORMAÇÃO FISCAL

PUBLICAÇÕES INTERNAS

LEGISLAÇÃO

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)
UNIÃO EUROPEIA
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CALENDÁRIO
Aceda aqui a:

