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NOVO PRAZO - IRS 2016

NOVO PRAZO - IRS 2016

A entrega da declaração de IRS – Declaração Modelo 3 - tem um novo prazo:
- 1 de abril a 31 de maio

IRS - CATEGORIA B - OPÇÃO PELO
REGIME DE CONTABILIDADE
ORGANIZADA

Este ano o prazo é igual para todos os
tipos de rendimentos.

AT EM CONTACTO - UNIVERSIDADES

Relembramos que as declarações que
incluem os anexos B,C,D, E, I e L são
obrigatoriamente apresentadas via Internet. – Portal das Finanças.

IRS – CATEGORIA B
OPÇÃO PELO REGIME
DE CONTABILIDADE
ORGANIZADA

A AT pretende assim apoiar a entrada
no meio profissional / mercado de trabalho, dos alunos das universidades, proporcionando informação necessária ao
cumprimento das obrigações fiscais.

Se está enquadrado no regime simplificado e pretende mudar para o regime
de contabilidade organizada, saiba que
poderá fazê-lo mediante a apresentação
de uma declaração de alterações até ao
fim do mês de março.

Esta partilha de informação visa orientar
os alunos numa vertente de compliance,
prevenindo assim algum tipo de incumprimento por desconhecimento das obrigações fiscais a cumprir.

Não obstante, caso tenha ultrapassado o
limite de 200 mil euros em dois períodos
consecutivos, ou se num único exercício
for em montante superior a 25% desse
limite (250 mil euros), o enquadramento
pelo regime de contabilidade organizada
far-se-á a partir do período de tributação
seguinte ao da verificação desses factos.

AT EM CONTACTO UNIVERSIDADES
A Autoridade Tributária e Aduaneira (AT)
esteve presente no passado dia 8 de
março na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa
onde realizou uma sessão de esclarecimento para os alunos sob o tema “Para
novos começos, novos desafios!”.

Os estudantes que participaram no
evento tiveram a oportunidade de aprender sobre os seus direitos e obrigações
fiscais num ambiente descontraído e informal. Aproveitaram ainda para ver esclarecidas questões relacionadas com a
sua realidade quotidiana.
Encontram-se já agendadas novas
ações a realizar noutras faculdades.
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SABIA QUE...
• Pode consultar as suas despesas para
deduções à coleta para o ano de 2016
aqui

SABIA QUE...

• Pode declarar no Anexo H, da Declaração Modelo 3 de IRS as despesas que
considera corretas relativamente a deduções com a saúde, formação e educação, encargos com imóveis e com lares,
substituindo os valores comunicados e
disponibilizados pela AT.
Neste caso os elementos constantes no
sistema e-fatura para estas despesas
serão desconsiderados. Consulte o folheto aqui
• A opção pela tributação conjunta, no
caso de contribuintes casados ou unidos
de facto, deve ser feita por ambos os
cônjuges na declaração de rendimentos
e só é válida para o ano em questão.
Consulte o folheto aqui

• Se em 2016 não obteve rendimentos profissionais e não cessou a atividade deve,
mesmo assim, proceder à submissão do anexo B e assinalar o campo respetivo.

• Se está isento de IVA por força do artigo 53.º do CIVA, com o volume de negócios
anual inferior a €10 000 e optar pela dispensa de retenção na fonte de IRS, deve assinalar na fatura-recibo ou recibo, a opção – DISPENSA DE RETENÇÃO – Art.101.º
- B, n.º 1 a) e b) do CIRS.
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FOLHETOS
INFORMATIVOS
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INFORMAÇÃO FISCAL

• Portaria n.º 90-A/2017, de 1 de março - Aprova os modelos das declarações para
exercício das opções previstas nos n.os 1 e 2 do artigo 135.º-D e do n.º 1 do artigo
135.º-E do CIMI bem como as respetivas instruções de preenchimento.
• Oficio-Circulado n.º 20194 de 2017-02-23 - Declaração modelo 3 de IRS em vigor
a partir de janeiro de 2017
• Ofício-Circulado n.º 35070 de 2017-01-24 - Regime de reembolso parcial para o
gasóleo profissional
• Portaria n.º 74/2017, de 22 de fevereiro - Define os procedimentos para as despesas referentes à alimentação em refeitório escolar dedutíveis à coleta do IRS

INFORMAÇÃO FISCAL
LEGISLAÇÃO

• Despacho n.º 936-A/2017, de 20 de janeiro - Despacho que aprova as tabelas de
retenção na fonte sobre rendimentos do trabalho dependente e pensões auferidas
por titulares residentes na Região Autónoma dos Açores para vigorarem durante o
ano de 2017
• Despacho n.º 843-B/2017, de 13 de janeiro - Aprova as tabelas de retenção na
fonte da sobretaxa a aplicar aos rendimentos do trabalho dependente e pensões
auferidas em 2017
• Lei n.º 3/2017, de 16 de janeiro - Consagra um regime transitório de opção pela
tributação conjunta, em sede de imposto sobre o rendimento das pessoas singulares (IRS), em declarações relativas a 2015 entregues fora dos prazos legalmente
previstos
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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:

OBRIGAÇÕES
DECLARATIVAS
2017

OBRIGAÇÕES
PAGAMENTO
2017

