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OUTBOUND
PROFISSIONAIS
LIBERAIS

Sabia que a Autoridade Tributária e
Aduaneira (AT) no âmbito da assistência prestada aos profissionais liberais promove periodicamente através
do Centro de Atendimento Telefónico
(CAT) ações de outbound?
Estes contatos, essencialmente pedagógicos, têm como objetivo apoiar e informar os contribuintes das obrigações
declarativas e de pagamento resultantes
do exercício de uma atividade liberal.
Esta iniciativa tem sido muito bem acolhida pelos profissionais liberais, que
têm aproveitado para colocar questões
relacionadas com o exercício da sua atividade e com as obrigações fiscais associadas.
Acreditamos que a confiança se
constrói alicerçada num relacionamento mais próximo com os nossos cidadãos contribuintes!
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As crescentes demandas das sociedades modernas exigem cidadãos bem
informados. Cientes desta necessidade,
os serviços da administração tributária
no âmbito da assistência e do apoio ao
cumprimento voluntário, enviam mensagens informativas aos contribuintes que
ativaram o serviço de email e SMS.
Se deseja receber estas mensagens e
alertas deverá fiabilizar os seus contatos (endereço eletrónico e telemóvel) no
Portal das Finanças através da opção
Dados Pessoais > Dados Portal das Finanças > Obter novo código.
Após esta operação ser-lhe-á enviado um código para o seu endereço de
correio eletrónico e/ou para o seu telemóvel, código esse que deverá registar
no Portal das Finanças, na opção Cidadãos > Outros serviços > Confirmação
de email e telefone.
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O Serviço e-balcão é um balcão eletrónico de atendimento, através do qual os
contribuintes podem colocar todas as
questões a qualquer Serviço da AT, incluindo aquelas que, até agora, só eram
respondidas no atendimento presencial,
pelos Serviços competentes.
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O Serviço e-balcão está aberto todos os
dias, 24 horas por dia e, funciona numa
lógica de balcão único eletrónico de
âmbito nacional, dispensando os contribuintes da deslocação aos Serviços de
Finanças.

SORTEIO “FATURA DA SORTE”
AT EM CONTATO

Logo que os contribuintes apresentam
o pedido de informação no Portal das
Finanças, o sistema de gestão do serviço e-balcão procede à sua distribuição
para o Serviço competente, que imediatamente procede à sua análise, apreciação e resposta.

E-BALCÃO É O NOVO SERVIÇO DE
ATENDIMENTO ELETRÓNICO DA AT
A Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) disponibiliza um Serviço de Atendimento
Eletrónico no Portal das Finanças.

O e-balcão elimina substancialmente os
custos financeiros, temporais e burocráticos, que os contribuintes suportam na
sua interação com a AT.
O e-balcão pode desempenhar todas as
funções do atendimento presencial e permite sempre que necessário a apresentação de documentos complementares.
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A AT atribui um cupão “Fatura da Sorte” por cada €10,00, ou por cada fração
indivisível de €10,00 de fatura. Os sorteios regulares contemplam as faturas
comunicadas pelos emitentes, até ao
último dia do 2.º mês anterior ao mês de
realização do sorteio, a que não tenham
sido atribuídos cupões em sorteios de
meses anteriores.
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No dia 25 junho vai realizar-se o sorteio extraordinário que procederá ao
sorteio de mais 3 automóveis.

AT EM CONTATO

O sorteio “Fatura da Sorte” é um projeto de
cidadania fiscal que apela ao envolvimento dos cidadãos no combate à economia
informal, representando o seu papel um
dos fatores de sucesso neste desafio.

SORTEIO “FATURA DA SORTE”
O sorteio “Fatura da Sorte” é um concurso realizado semanalmente, às quintasfeiras e transmitido na RTP 1, cerca das 21:00H.
Ficam automaticamente habilitados a estes sorteios todos os cidadãos contribuintes, enquanto consumidores finais, com faturas emitidas em seu nome e para as
quais tenham solicitado a inserção do seu Número de Identificação Fiscal (NIF),
para transações em qualquer setor de atividade.

O combate à fraude e evasão fiscal
não é uma responsabilidade exclusiva
do Estado e da Autoridade Tributária e
Aduaneira mas de todos os cidadãos.
Pode consultar os cupões que lhe foram atribuídos e os que vão a sorteio
em cada um dos concursos assim como
as datas e resultados dos mesmos aqui,
ou através da APP “Fatura da Sorte”,
aplicação móvel disponível para smartphones
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AT EM CONTATO
No dia 9 de Abril foi encerrado o ciclo de
formação dedicado às questões fiscais
relacionadas com o Sistema de Apoio
ao Direito e aos Tribunais, com uma
ação realizada nas instalações do Conselho Distrital de Faro da Ordem dos
Advogados.
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Assistiu-se a mais uma sessão com uma
elevada participação, tendo os presentes demonstrado vontade em partilhar
conhecimentos e experiências através
da discussão dos temas apresentados.
A AT respondeu ao repto lançado pela
Faculdade de Direito da Universidade
de Lisboa, e esteve presente, no passado dia 5 de maio no evento Log Out,
onde fez uma apresentação sob o título “Começar Direito” e esclareceu os
estudantes sobre as obrigações fiscais
decorrentes da entrada no mercado de
trabalho.

-
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Entrou em vigor no passado dia 1 de abril, a Portaria n.º 98-A/2015, de 31 de março, que aprovou a declaração de comunicação de contratos de arrendamento, do modelo de recibo de quitação, e da declaração de discriminação de rendimentos
prediais. No Portal das Finanças já se encontra disponível a aplicação destinada a efetuar estas comunicações.
Consulte as respostas às questões frequentes (FAQ):
• Comunicação do contrato de arrendamento e pagamento do imposto do selo – Serviços Tributários > Apoio ao Contribuinte
> Questões Frequentes > IMI/IMT/IS/IUC > I. Selo > Arrendamento-Selo Contrato
• Emissão dos recibos electrónicos de arrendamento – Serviços Tributários > Apoio ao Contribuinte > Questões Frequentes >
IRS/IRC > Novo IRS-2015 > Arrendamento.
• Consulte também o Despacho n.º 101/201- XIX, de 30/04/2015
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PRAZOS PARA ENTREGA DO IRS
Prazo para entrega da declaração modelo 3 de IRS, relativa aos rendimentos obtidos no ano de 2014:
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EM SUPORTE PAPEL:
Durante o mês de Março, quando os sujeitos passivos apenas hajam recebido ou
tenham sido colocados à sua disposição rendimentos das categorias A e H;
Durante o mês de Abril, nos restantes casos.
POR TRANSMISSÃO ELETRÓNICA DE DADOS - Internet - (utilizando o Portal das
Finanças):
Durante o mês de Abril, quando os sujeitos passivos apenas hajam recebido ou
tenham sido colocados à sua disposição rendimentos das categorias A e H;
Durante o mês de Maio, nos restantes casos.
No caso dos profissionais liberais, bem como para todos os contribuintes obrigados
à entrega dos anexos B, C, D, E, I e L, a submissão da declaração é feita, obrigatoriamente, por transmissão eletrónica de dados. Para o efeito, todos os sujeitos
passivos devem possuir a respetiva senha de acesso ao Portal das Finanças.
Consulte as respostas a questões frequentes (FAQ) respeitantes ao IRS aqui
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Foram introduzidas alterações no
quadro 4 do anexo B com o acréscimo dos campos 440 a 446, que
resultam da introdução de novos
coeficientes no regime simplificado
de tributação. No Anexo D foram
introduzidos os campos 480 e 481,
bem como o Quadro 4A.

Quais os valores que devemos inscrever
no quadro 7 do anexo B?

Pode consultar as instruções aqui.

O Quadro 7 destina-se a declarar os
montantes de retenção na fonte efetuada pelas entidades pagadoras dos rendimentos englobáveis na categoria B,
e o valor dos pagamentos por conta de
IRS efetuados por si, como profissional
liberal, durante o ano a que respeita a
declaração.
O campo 701 destina-se à indicação em
exclusivo dos rendimentos que foram
sujeitos a retenção no ano a que respeita a declaração. No campo 702 o profissional liberal deve indicar o valor das
retenções efetuadas pelas entidades
que procederam ao pagamento de rendimentos da categoria B, e que disponham ou devam dispor de contabilidade
organizada.

O campo 703 destina-se à indicação do
valor global dos pagamentos por conta
de IRS, efetuados pelo profissional liberal, referentes ao ano a que corresponde a declaração.
Os campos 705 e seguintes devem ser
utilizados para relacionar, através do número de identificação fiscal, as entidades que efetuaram as retenções, mencionando o respetivo valor a imputar a
cada entidade numa linha própria. O valor dos pagamentos por conta é comunicado através da nota de liquidação que
respeita ao penúltimo ano anterior ao da
sua obrigação. Deste modo, quando receber a nota de liquidação respeitante
aos rendimentos do ano de 2014 (o que
ocorre habitualmente durante os meses
de junho e julho), é informado do valor
dos pagamentos por conta a efetuar durante o ano de 2016. A AT envia também
avisos, por via postal, em data próxima
da obrigação de pagamento.
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OFÍCIOS CIRCULADOS
• Ofício circulado n.º 20174, de 2015/02/26, Declaração Modelo 3 de IRS em vigor a partir de janeiro de 2015
• Ofício circulado n.º 20175, de 2015/03/16 – IRC - Taxas de Derrama lançada para cobrança em 2015 – período
de 2014
• Ofício circulado n.º 20176, de 2015-04-02 - Reforma do IRS_2015• Perguntas Frequentes (FAQ)
• Ofício-circulado 90020/2015, de 2015-04-10 - Artigo 130.º-A do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares (CIRS) - procedimentos a adotar
OFÍCIOS CIRCULADOS
FOLHETOS INFORMATIVOS

FOLHETOS INFORMATIVOS
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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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CALENDÁRIO
Aceda aqui a:
OBRIGAÇÕES DECLARATIVAS
OBRIGAÇÕES DE PAGAMENTO

OBRIGAÇÕES DECLARATIVAS
OBRIGAÇÕES DE PAGAMENTO

