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Relembramos que estão disponíveis no site e-Fatura do Portal das Finanças, as 
faturas que solicitou com o seu Número de Identificação Fiscal (NIF), respeitantes 
às aquisições que efetuou.

FATURAS PENDENTES DE CONFIRMAÇÃO

Verificando que existem faturas pendentes de informação em seu nome, em virtu-
de de exercer uma atividade de caráter empresarial ou profissional deverá indicar 
se efetuou a despesa a título pessoal ou profissional.

Apenas terá direito às deduções para efeitos do novo IRS de 2015 nas faturas 
com o seu NIF, desde que tenha indicado que as mesmas  correspondem a des-
pesas pessoais .

De igual modo, apenas essas faturas estão habilitadas ao sorteio “fatura da sorte”.
Assim, recomendamos que indique quais as faturas que se enquadram dentro ou 
fora do âmbito da sua atividade empresarial ou profissional, AQUI em, área do 
consumidor > verificar/registar faturas> complementar informação faturas e/ ou 
alterar.

E-FATURA

E-FATURA 

IRS – RETENÇÃO NA FONTE SOBRE 
RENDIMENTOS DO TRABALHO POR 
CONTA DE OUTREM (CATEGORIA A) 
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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=painelAdquirente.action&partID=EFPF


IRS – RETENÇÃO NA FONTE SOBRE 
RENDIMENTOS DO TRABALHO POR 
CONTA DE OUTREM (CATEGORIA A) 

TABELAS DE RETENÇÃO NA FONTE PARA 2015

Relativamente à aplicação das tabelas de retenção na fonte para 2015 relembra-
mos que , com as alterações introduzidas no Código do IRS pela Lei n.º 82-E/2014, 
de 31 de dezembro, foram automaticamente revogadas as opções anteriormente 
exercidas pelos contribuintes para a aplicação da tabela de retenção na fonte na 
situação de “casado, único titular”.

Assim, no caso de contribuintes casados ou unidos de facto em que um dos côn-
juges ou unido de facto obtenha rendimentos da categoria A ou H, as tabelas de 
retenção “casado, único titular” apenas lhe serão aplicáveis se o outro cônjuge ou 
unido de facto não auferir quaisquer rendimentos sujeitos a englobamento (não re-
levando para este efeito os rendimentos não sujeitos a tributação, como o subsídio 
de desemprego nem os rendimentos sujeitos a taxas especiais ou liberatórias).

SITUAÇÃO PESSOAL E FAMILIAR 
DOS TRABALHADORES

Confirme junto dos seus trabalhadores da atualização da respetiva situação pes-
soal e familiar, por forma a assegurar a adequada aplicação das tabelas de re-
tenção na fonte.

E-FATURA 

IRS – RETENÇÃO NA FONTE SOBRE 
RENDIMENTOS DO TRABALHO POR 
CONTA DE OUTREM (CATEGORIA A) 
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PRAZO DO 1.º PAGAMENTO 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.

O pagamento pode ser efetuado nas caixas multibanco, nas instituições de crédito 
aderentes, home-banking da internet, CTT ou em qualquer Serviço de Finanças, 
mediante o documento de cobrança que, para o efeito, lhe foi enviado.
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PRAZO DE 
ENTREGA DA IES

Os contribuintes singulares que optaram 
pelo regime de contabilidade organizada 
para apuramento dos rendimentos tribu-
táveis da categoria B devem submeter a 
IES (Informação Empresarial Simplifica-
da) até ao próximo dia 15 de julho.

IMI – IMPOSTO 
MUNICIPAL 

SOBRE IMÓVEIS

Está a decorrer durante o mês de julho o 
pagamento da 2.ª prestação de IMI.
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Em primeiro lugar deve analisar o con-
teúdo da declaração em que foi dete-
tada a divergência. Confronte a infor-
mação inscrita na declaração com os 
documentos de suporte ao seu preen-
chimento e compare com os elementos 
comunicados pela AT.

Ao avaliar o correto preenchimento da 
sua declaração, deve inserir a justifica-
ção para o seu procedimento, utilizando 
o portal das finanças  (Serviços Tribu-
tários > Cidadãos > Consultar > Diver-
gências). A sua comunicação pode ser 
acompanhada com o upload de docu-
mentos que considere necessários para 
a correta avaliação do preenchimento 
da declaração. Pode iniciar-se um pro-
cedimento de interação com os servi-
ços da AT, com a solicitação de escla-
recimentos adicionais após a análise da 
justificação submetida.

Caso conclua que cometeu incorreções  
no preenchimento da declaração, deve 
proceder à sua correção através da en-
trega de uma declaração de substitui-
ção. Em caso de dúvida deve sempre 
procurar esclarecê-la junto dos serviços 
da AT, comunicando através do portal 
das finanças, com referência à divergên-
cia comunicada  (Serviços Tributários > 
Cidadãos >  Consultar > Divergências).

Não negligencie as comunicações da 
AT. A sua função é apoiar o contribuinte no 
cumprimento adequado e atempado das 
suas obrigações fiscais. Deve analisar cui-
dadosamente a comunicação e a declara-
ção a que esta respeita. Se não justificar 
o preenchimento da declaração ou se não 
entregar uma declaração de substituição, 
a AT poderá proceder à revisão dos ele-
mentos declarados, e instaurar um proces-
so de contra ordenação, aumentando os 
custos inerentes ao incumprimento.

O QUE FAZER SE A AT COMUNICAR UMA DIVERGÊNCIA?

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=27
https://www.acesso.gov.pt/jsp/loginRedirectForm.jsp?partID=PFIN&path=main.jsp%3Fbody%3D%2Firregularidades%2FconsultaIrregularidades.jsp
https://www.acesso.gov.pt/jsp/loginRedirectForm.jsp?partID=PFIN&path=main.jsp%3Fbody%3D%2Firregularidades%2FconsultaIrregularidades.jsp
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=27
https://www.acesso.gov.pt/jsp/loginRedirectForm.jsp?partID=PFIN&path=main.jsp%3Fbody%3D%2Firregularidades%2FconsultaIrregularidades.jsp
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CÓDIGO DA ATIVIDADE EXERCIDA

Verifique se o código de atividade em que se encontra registado está adequado à 
atividade que efetivamente exerce, com base na tabela de atividades constantes 
no artigo 151.º do Código de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares 
(CIRS) ou na Classificação Portuguesa das Atividades Económicas – CAE.

Se for caso disso, proceda à correção, através de declaração de alteração da ativi-
dade no Portal das Finanças (Serviços Tributários > Cidadãos > Entregar > Ativida-
de > Alteração de Atividade).

Pode complementar a atividade principal exercida com outras atividades secundárias.

A atualização da atividade exercida é muito importante para que os seus clien-
tes possam ter direito aos benefícios fiscais e deduções inerentes às despesas 
efetuadas.

Com o NOVO  IRS para que todas as despesas possam ser devidamente conside-
radas, deve:

Emitir sempre fatura, fatura simplificada ou fatura-recibo  nos serviços prestados e/
ou transmissões que efetua  com o número de contribuinte do adquirente, sempre 
que este o solicita.

INÍCIO DE
ATIVIDADE

RENDIMENTOS
 EMPRESARIAIS E 

PROFISSIONAIS-IRS

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=154
https://www.portaldasfinancas.gov.pt/pt/CD/menu.action?pai=164&segId=CD
https://www.portaldasfinancas.gov.pt/pt/CD/menu.action?pai=164&segId=CD
https://www.acesso.gov.pt/jsp/loginRedirectForm.jsp?partID=PFIN&path=main.jsp%3Fbody%3D%2
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E-BALCÃO

De forma a obter respostas  mais rápidas, deve submeter as suas questões/pedi-
dos de informação no serviço e-balcão, através de acesso ao Portal das Finanças, 
selecionando a opção > e-balcão > Atendimento e-balcão > Registar questão.

As respostas são disponibilizadas no Portal das Finanças, no serviço e-balcão.

O serviço e-balcão foi criado para res-
ponder a todas as suas questões de na-
tureza fiscal e é o novo serviço de aten-
dimento eletrónico da AT.

Todos os pedidos de informação subme-
tidos via email deverão agora ser apre-
sentados no e-balcão.

A AT disponibiliza no Portal das Finan-
ças um repositório de FAQ’s (questões 
frequentes) para o ajudar a encontrar 
resposta às suas questões.

Sugerimos assim  a consulta das FAQ´s 
disponíveis AQUI, onde poderá encon-
trar respostas a uma diversidade de 
questões de matéria fiscal.

https://www.portaldasfinancas.gov.pt/pt/contactosEbalcao.action
https://www.acesso.gov.pt/jsp/loginRedirectForm.jsp?path=formularioContacto.action&partID=PFIN
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/apoio_contribuinte/questoes_frequentes/
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A Autoridade Tributária e Aduaneira 
(AT), alicerçada numa estratégia orien-
tada para a qualidade e para o contri-
buinte, tem procurado conhecer o nível 
de satisfação dos cidadãos quanto ao 
seu relacionamento online com a AT. 

À semelhança de anos anteriores dis-
ponibilizou um conjunto de inquéritos 
direcionados aos seguintes grupos de 
utilizadores: utilizadores gerais, técnicos 
oficiais de contas, operadores aduanei-
ros e notários.

Os resultados estão disponíveis AQUI.

AVALIAÇÃO DA SATISFAÇÃO 
DOS UTILIZADORES DO 

CANAL INTERNET AT

>
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http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/B3398480-750C-474D-88C8-F41D82F4E4F9/0/Relatorio_SIAT_2014.pdf


OFÍCIOS CIRCULADOS

OFÍCIOS CIRCULADOS

Ofício-circulado n.º 20177/2015 - 30/04 - IRS – Recibo de renda electrónico – Perguntas Frequentes

Ofício-circulado n.º 90021/2015 – Pagamento de retenções na fonte de IRS/IRC e Imposto do Selo - alterações 
de códigos.

Oficio-circulado n.º 30171/2015 - 30/06 – IVA - Alteração das taxas aplicáveis às operações que se consideram 
efetuadas na região autónoma dos Açores.

Oficio-circulado n.º 30172/2015 - 01/07 – IVA - Prestações de serviços de alimentação e transporte conexas com o 
ensino - alínea 9) do artigo 9.º do código do IVA.

Ofício-circulado n.º 20179/2015 - 10/07 – IRS 2015 – Deduções à Coleta – Novas FAQ’s
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http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/BDB5A3D4-0C7B-4CD6-8BF5-00502E8F5928/0/Of_circ_20177_2015.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/321FA705-3E3D-48D4-ACA3-CC8776205814/0/Oficio_Circulado_90021.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/321FA705-3E3D-48D4-ACA3-CC8776205814/0/Oficio_Circulado_90021.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/BDD23D40-6064-4140-8A4C-CA7DC6A84AA3/0/Oficio_Circulado_30171.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/BDD23D40-6064-4140-8A4C-CA7DC6A84AA3/0/Oficio_Circulado_30171.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/2FE2E23E-8BF0-420E-A51C-B1AA65112611/0/Oficio_Circulado_30172.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/2FE2E23E-8BF0-420E-A51C-B1AA65112611/0/Oficio_Circulado_30172.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/F2E710CB-077F-468B-9E63-0DDE39058859/0/Of_circ_20179_2015.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/F2E710CB-077F-468B-9E63-0DDE39058859/0/Of_circ_20179_2015.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/F2E710CB-077F-468B-9E63-0DDE39058859/0/Of_circ_20179_2015.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/F2E710CB-077F-468B-9E63-0DDE39058859/0/Of_circ_20179_2015.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 INFOR-
MAÇÕES EM MATÉRIA FISCAL (ATI)

PROTOCOLOS DE ASSISTÊNCIA 
MÚTUA ADMINISTRATIVA

REGULAMENTOS COMUNITÁRIOS
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• Lei n.º 67/2015, de 6 de julho - Altera o Código do Imposto sobre o Rendimento 
das Pessoas Singulares, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442-A/88, de 30 de 
novembro, alargando o âmbito da dedução das despesas de saúde e clarificando 
as relativas a despesas com creches

• Lei n.º 53/2015, de 11 de junho – Regime jurídico da constituição 
e funcionamento das sociedades de profissionais que estejam sujeitas 
a associações públicas profissionais

• Lei n.º 51/2015, de 8 de junho - Aprova um regime excecional de regularização 
de dívidas resultantes do não pagamento de taxas de portagem e coimas 
associadas, por utilização de infraestrutura rodoviária, e procede à oitava 
alteração à Lei n.º 25/2006, de 30 de junho

• Portaria n.º 172/2015 de 5 de junho - Define o procedimento para apresentação 
do pedido de autorização prévia para a Regularização do IVA, a que se refere o 
n.º 1 do artigo 78.º-B do Código do IVA e aprova o modelo a utilizar para o efeito 
e respetivas instruções de preenchimento.

• Lei n.º 63-A/2015, de 30 de junho - Fixa as novas taxas de IVA a vigorar na 
Região Autónoma dos Açores, alterando o CIVA e o Decreto-Lei n.º 347/85.

• Despacho n.º 101/2015 -XIX, de 30 de abril - Secretário de Estado dos Assuntos 
Fiscais- Recibo de renda eletrónico.

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/ATIF/
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/Protocolos/
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/Protocolos/
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/uniao_europeia/regulamentos/
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/784358F1-F07B-49E0-9BDC-8B3087827849/0/Lei_67_2015.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/784358F1-F07B-49E0-9BDC-8B3087827849/0/Lei_67_2015.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/784358F1-F07B-49E0-9BDC-8B3087827849/0/Lei_67_2015.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/784358F1-F07B-49E0-9BDC-8B3087827849/0/Lei_67_2015.pdf
http://intranet/legislacaoDoutrina/DiplomasLegislativos/Diplomas%20Legislativos%201/Lei_53_2015.pdf
http://intranet/legislacaoDoutrina/DiplomasLegislativos/Diplomas%20Legislativos%201/Lei_53_2015.pdf
http://intranet/legislacaoDoutrina/DiplomasLegislativos/Diplomas%20Legislativos%201/Lei_53_2015.pdf
http://intranet/legislacaoDoutrina/DiplomasLegislativos/Diplomas%20Legislativos%201/Lei_51_2015.pdf
http://intranet/legislacaoDoutrina/DiplomasLegislativos/Diplomas%20Legislativos%201/Lei_51_2015.pdf
http://intranet/legislacaoDoutrina/DiplomasLegislativos/Diplomas%20Legislativos%201/Lei_51_2015.pdf
http://intranet/legislacaoDoutrina/DiplomasLegislativos/Diplomas%20Legislativos%201/Lei_51_2015.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/83C5F133-A991-4199-9CC0-083C9DDB964B/0/Portaria_172_2015.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/83C5F133-A991-4199-9CC0-083C9DDB964B/0/Portaria_172_2015.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/83C5F133-A991-4199-9CC0-083C9DDB964B/0/Portaria_172_2015.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/83C5F133-A991-4199-9CC0-083C9DDB964B/0/Portaria_172_2015.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/5A8C514F-A66A-4B0E-A19A-8757F7FC76F5/0/Despacho_101_2015_XIX_SEAF.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/5A8C514F-A66A-4B0E-A19A-8757F7FC76F5/0/Despacho_101_2015_XIX_SEAF.pdf


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

