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Esta newsletter, com 
periodicidade trimestral, 
pretende criar um canal 
para a divulgação de 
informações, notícias e 
eventos com relevância 

http://www.portaldasfinancas.gov.pt/at/html/index.html
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/3941FDAE-190E-45D2-9F59-EB25F395B174/0/707_206_707_site.pdf
https://www.portaldasfinancas.gov.pt/pt/contactosEbalcao.action
https://faturas.portaldasfinancas.gov.pt/
https://twitter.com/Aut_Trib_Adua
https://www.youtube.com/channel/UCgOzlAGI7L9GRaPUNNbHWLw


AT EM CONTACTO NAS 
UNIVERSIDADES

A Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) 
marcou presença uma vez mais na 5.ª 
edição das Jornadas da Empregabilida-
de que se realizaram na Faculdade de 
Direito da Universidade de Lisboa.

O evento decorreu nos dias 25, 26 e 27 
de outubro de 2016 e visou a conexão 
entre entidades empregadoras e o meio 
académico, mas também a aproximação 
dos estudantes ao mercado de trabalho.

A entrada no mercado de trabalho e a 
prática de uma atividade profissional re-
forçam a responsabilidade e os deveres 
de cidadania no combate à fraude e eva-
são fiscal.

A AT pretende assim ajudar os futuros 
contribuintes nos seus compromissos 
fiscais.

AT EM CONTACTO NAS 
UNIVERSIDADES

NOVO PRAZO PARA COMUNICAÇÃO 
DOS ELEMENTOS DAS FATURAS
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O prazo para a comunicação dos elemen-
tos das faturas, por transmissão eletróni-
ca de dados  foi alterado. Deste modo, o 
mesmo passa a ser até ao dia 20 do mês 
seguinte ao da emissão da fatura.

NOVO PRAZO PARA 
COMUNICAÇÃO DOS 

ELEMENTOS DAS 
FATURAS 



SABIA QUE...

SABIA QUE...

NEWSLETTER # 15 JANEIRO / MARÇO 2017

• Este ano as declarações Mod.3 de IRS - em papel e via internet – devem ser entre-
gues entre 1 de abril a 31 de maio para todos os rendimentos;

• A partir deste ano pode incluir nas deduções à coleta, o IVA suportado nas faturas de 
passes mensais – não se esqueça de pedir faturas com número de contribuinte.

• Como trabalhador independente deverá efetuar retenções na fonte se o valor das fatu-
ras-recibo e/ou recibos no ano de 2016, que passa a sujeitos passivos com contabilidade 
organizada tiver ultrapassado os € 10.000, ou, no próprio ano superar este montante;

• Sendo detentor de uma atividade isenta de acordo com o regime de isenção do 
artigo 53.º do Código do IVA, e tendo ultrapassado o valor de € 10.000 deve entregar 
durante o mês de janeiro uma declaração de alterações e passar a ficar enquadrado 
no regime normal do IVA;

• No ano de 2016 os contribuintes registados para o exercício de atividades econó-
micas por conta própria emitiram eletronicamente no Portal das Finanças um total de 
7.409.535 faturas ou faturas – recibo.   

• Se exerce uma atividade profissional indique que faturas correspondem à mesma. 
Em caso de dúvida pode consultar este folheto informativo ;

• Caso existam faturas na situação de pendentes, deverá complementar a informa-
ção em falta. 

• É muito importante ter a morada fiscal correta e atualizada. Fidelize o seu e-mail e o
número de telemóvel no Portal das Finanças. Conheça todos os serviços da AT aqui.

http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/E089CFDC-8CC5-4796-B5DF-79DFA678FBB5/0/efatura_portal.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/02CE352B-A2A4-489D-991B-ED0AFE7449CD/0/servicosportal_3.pdf
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ATENDIMENTO PRESENCIAL POR MARCAÇÃO

FOLHETOS
 INFORMATIVOS

http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/A1F5F776-52DA-4475-8F63-AB210B92CA78/0/APM.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/359D7A1B-6851-4F28-A682-671E0EE99B33/0/Folheto_infor_IRSmod3_2016.pdf
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INFORMAÇÃO FISCAL
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• Aviso n.º 139/2017, de 4 de janeiro - Taxa de juros de mora aplicáveis às dívidas ao 
Estado e outras entidades públicas

• Portaria n.º 4/2017, de 3 de janeiro - Portaria que procede à atualização anual do 
valor do indexante dos apoios sociais (IAS)

• Portaria n.º 345-D/2016, de 30 de dezembro - Atualização dos fatores de correção 
extraordinária das rendas para o ano de 2017

• Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro - Orçamento do Estado para 2017

• Decreto-Lei n.º 85/2016, de 21 de dezembro - Altera o regime da administração 
financeira do Estado e do Sistema de Normalização Contabilística para as Adminis-
trações Públicas. 

• Lei n.º 40/2016, de 19 de dezembro - Primeira alteração, por apreciação parla-
mentar, ao Decreto-Lei n.º 41/2016, de 1 de agosto, que altera o Código do Imposto 
sobre o Rendimento das Pessoas Singulares, o Código do Imposto sobre o Rendi-
mento 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.

• Portaria n.º 316/2016, de 14 de dezembro - Procede à atualização dos coeficientes 
de desvalorização da moeda aplicáveis aos bens e direitos alienados durante o ano 
de 2016.

http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/81B12767-6512-4EAE-B069-D98E8BB9D6D4/0/Aviso_139_2017.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/D4173BCE-080F-405D-9B8A-9CBC1BA89ECB/0/Portaria_4_2017.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/69227C7D-BB0C-415E-A7A5-3B994B8252CC/0/Portaria_345_D_2016.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/729316EA-1534-4E87-A0EB-DC69659DB145/0/Lei_42_2016.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/F82209E3-87B7-4528-B617-CA3D8068AF7B/0/Decreto_Lei_85_2016.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/F141EBD1-2FF4-4125-94B9-BC3879804EFA/0/Lei_40_2016.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/19B72065-C139-4F47-A26A-617FC9E10C58/0/Portaria_316_2016.pdf


CÓDIGOS TRIBUTÁRIOS
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ACORDOS PARA TROCA DE INFORMAÇÕES EM MATÉRIA FISCAL (ATI)

PROTOCOLOS DE ASSISTÊNCIA MÚTUA ADMINISTRATIVA

REGIME DE COMUNICAÇÃO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS (RCIS)
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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/informacoes_vinculativas/
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/publicacoes_internas/
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/NR/rdonlyres/6F99D46F-47E9-4A98-90E6-8FCB93F7E3FE/0/Regime_Comunicacao_Infor_Financeiras.pdf


CALENDÁRIO

Aceda aqui a:
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2017

OBRIGAÇÕES
PAGAMENTO 

OBRIGAÇÕES 
DECLARATIVAS

2017

http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/B2D221AB-8518-449E-B1A7-ADDC4697785B/0/Obrigacoes_pagamento.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/E3671F76-2BE8-422A-A39B-97D6612D4C1C/0/Obrigacoes_declarativas.pdf

