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Legislação 
Diploma - Portaria n.º 307/2022, de 27/12 

Estado: vigente 

Resumo: Aprova a DMR (declaração mensal de remunerações - AT) e respetivas instruções de 
preenchimento. 

Publicação: Diário da República n.º 248/2022, Série I de 2022-12-27, páginas 2 - 13 

Legislação associada: - 

Histórico de alterações: - 

Nota: Não dispensa a consulta do diploma original publicado no Diário da República Eletrónico. 

 

FINANÇAS 

Portaria n.º 307/2022, de 27 de dezembro  

A Portaria n.º 34/2021, de 12 de fevereiro, procedeu à aprovação do último modelo da declaração 
mensal de remunerações (DMR) e respetivas instruções de preenchimento destinada a declarar os 
rendimentos do trabalho dependente auferidos por sujeitos passivos residentes em território português e 
respetivas retenções na fonte, entre outros elementos relativos a esta categoria de rendimentos, que 
deve ser entregue pelas entidades devedoras daqueles rendimentos, nos termos do disposto na 
subalínea i) da alínea c) e na alínea d) do n.º 1 do artigo 119.º do Código do Imposto sobre o 
Rendimento das Pessoas Singulares (IRS). 

Considerando em especial as alterações introduzidas pela Lei n.º 12/2022, de 27 de junho (Lei do 
Orçamento do Estado para o ano de 2022), ao regime fiscal aplicável a ex-residentes (artigo 12.º-A do 
Código do IRS), ao regime do IRS jovem (artigo 12.º-B do Código do IRS) e ao artigo 12.º-A do Estatuto 
da Ordem dos Contabilistas Certificados, relativo ao justo impedimento de curta duração, mostra-se 
necessário proceder ao ajustamento da DMR e respetivas instruções de preenchimento a vigorar no ano 
de 2023 e seguintes. 

Assim, manda o Governo, pelo Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, nos termos do artigo 8.º do 
Decreto-Lei n.º 442-A/88, de 30 de novembro, o seguinte: 

Artigo 1.º 
Objeto 

1 - É aprovada a declaração mensal de remunerações - AT, e respetivas instruções de preenchimento, 
anexas à presente portaria, para cumprimento da obrigação declarativa a que se refere a subalínea i) da 
alínea c) e a alínea d) do n.º 1 do artigo 119.º do Código do IRS. 

2 - Esta declaração deve ser entregue à Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) pelas entidades 
devedoras de rendimentos do trabalho dependente sujeitos a IRS, ainda que dele isentos, bem como os 
que se encontrem excluídos de tributação, nos termos dos artigos 2.º, 2.º-A, 2.º-B, 12.º, 12.º-A e 12.º-B 
do Código do IRS, para comunicação daqueles rendimentos e respetivas retenções de imposto, das 

I AT 
autoridade 
tributária e aduaneira 

https://files.dre.pt/1s/2022/12/24800/0000200013.pdf
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/34-2021-157236757
https://dre.pt/dre/detalhe/lei/12-2022-185224662
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/442-a-1988-518992
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deduções efetuadas relativamente a contribuições obrigatórias para regimes de proteção social e 
subsistemas legais de saúde e a quotizações sindicais, relativas ao mês anterior. 

Artigo 2.º 
Cumprimento da obrigação 

1 - A declaração referida no artigo anterior deve ser enviada por transmissão eletrónica de dados, sem 
prejuízo do referido no n.º 5. 

2 - As entidades e pessoas singulares que procedam ao envio da declaração mensal de remunerações 
através de transmissão eletrónica de dados podem fazê-lo através do Portal das Finanças ou da 
Segurança Social, devendo para o efeito: 

a) Efetuar o registo, caso ainda não disponham de senha de acesso, no Portal das Finanças, no 
endereço www.portaldasfinancas.gov.pt, e ou no Portal da Segurança Social, no endereço www.seg-
social.pt; 

b) Efetuar o envio de acordo com os procedimentos indicados nas referidas páginas. 

3 - A declaração mensal de remunerações - AT considera-se apresentada na data da respetiva 
submissão, sob condição da correção de eventuais erros no prazo de 30 dias. 

4 - Se, findo o prazo referido no número anterior, não forem corrigidos os erros detetados, a declaração é 
considerada sem efeito. 

5 - As pessoas singulares devedoras de rendimentos do trabalho dependente que não se encontrem 
inscritas para o exercício de atividade empresarial ou profissional ou, encontrando-se, tais rendimentos 
não se relacionem exclusivamente com essa atividade, podem optar por declarar esses rendimentos na 
declaração anual modelo 10. 

6 - A opção referida no número anterior não pode ser exercida no caso de ter sido efetuada retenção na 
fonte. 

Artigo 3.º 
Norma revogatória 

É revogada a Portaria n.º 34/2021, de 12 de fevereiro. 

Artigo 4.º 
Entrada em vigor 

A presente portaria entra em vigor a 1 de janeiro de 2023. 

O Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, Nuno Miguel Bernardes Coelho Santos Félix, em 20 de 
dezembro de 2022. 

I AT 
autoridade 
tributária e aduaneira 

https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/34-2021-157236757
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autoridade I AT 

tributária e aduaneira 

Diário ria Repiiblica, 1. • série 

INl . .°248 2:7 de dezembro de 2022 

DECLARAÇÃO MEINSA!L DE RE U BRAÇÕES (A.TI 

AUTORl□A/DETRIBll!JTÁRIA EAOll!IANBIRA 

A. edaragáo men de unerações (A des ·na-s.e .a declarar os rendmentos do 1rabaho dependente 
(categoria A.) auferidos per sujeitos. passi..,os residentes em tNrirorio porfu.guês .. incluindo c:s. rendimenbJ:s 
di5:pensada:s de r;etenção na fonte, c:s. rendimenb:J!S i tos e a}nda os :~ uídc:s n~ termos dos. afitigos 2. •. 
2.º.cA e 12..•·do Código do IRS. esde ,que pago:s.oooclcx:ada:s a po:s~o do 5/eu lfufir. 

IJlevem aind3J se declaradas as engões de IRS. as. co~ e-s obrigatõrias para regimes de prote-gáo 
social ,e sl!lbs· temas l~ ais de sa!Íde e ainda as quotizações. sindicais.. 

• QUBM DEVEAPRESENITA!RA IDECU!RAÇÃO 

Deve ser ap resentlda pelas pessoas ou en des q,ue tenha pago ou colocado à 
do trabalho d~pendente a pessoas. singulare-s residentes Efll1 l:errit • - portuguesa 

• QUANDO DEVE SERA!P,RESENITA!DA 

Deve ser apre tida ate- ao dia ,1 1□ do mês. seguinte âquele em que ··ora pagos ,os rendimentos. 

• COMODE'll'E SER ENIffiEG'UE ADEOL.A'R.AÇÃO 

Obrigatoria nte pela I temet 

No emanto, as pessoas. ·singulares. deve-doras de rendi iD.s de lrabalho ,d~pendente ,que não se encontrem 
in5!rn!as para o exerd c io de a · 'da.de empresarial ou Iprofissional oo. encontrando-se. lais rerndi tos não 
se relacionem e:dusi..,amente ,rom essa aii..,idade, podem opi:ar por declarar esses rendimentos. na 
declaração .anual mode.lo Hl, desde ,que a:s me5111lCís não tenham sido sujeitos a retenção na fat e. 

• QUAIS OS RENIJIMEINTOS, E IDEDUÇÔES A DECILA!RA!R 

Rendimento.s do irabalho ,d~pendente pagas ou m loc.ados â 
periodo a ,que respeita a Rciaração: 

- Sujeitos a ,tenção na funte. ainda que lhe-s ,oorre5:ponda .a taxa de ().%. nas íabelas e rretenç:ão 
{art igos 99_•· e ,100." do ooigo do IRS). oo ,que apenas. palte do rendimento pago esi • ~o a 
retenção na funte (artigo 12..º0A e.artigo 12..º'-El, ambos.do Cõdigo do IRS); 

- Não sujeitos a re - o na fonte. nos I os da alí a a ) do n.•· 1 do arti_go Ir.! .. • do Cõdi_go do IR S, 

- Isentos ·sujeitos .a englobamenio, nos termos dos adjgas. 18.", 33.'°. 37,", 39.•·. 39." e ~ -•-A ,do 
Esi:a.tub:J dos Benefícios Fiscais (EBF); 

- Não ~ s a IRS, nos. te= ,das n."s 3 e 4 do artigo 2", do artigo 2."-A e dos n:'s 1, 4 , • e 7 do 
artigo 1T', todas do Cooigo ,do IRS. 

Os rendimentos auferidos por sujeiros passivos deli · tes com grau de incapacidade pemianente 
de...idamente comprovado via! ou superior a 601%. deVEf111 ser nmcada!S pela tatafi ade. 

QUADROS 1 3 IDENITIFICAÇ O DO SERVfQO DE IFCNA!I\IÇA.S. 00 DECLARANTIE E DO IP,BR DO 
a A Ql! E RiESPíEITAA DECLARA · Ã.O 

No quadro 1 deve indicar o oódigo do Servigo de Finangas da ârea do domi0i lio ifiseal da 'da.de ,ou pessoa 
~ gular ,dbri_gada ã enírega da decla~ mensal de m1.mera,;:ões.. no ,quadr;o :2 de!le ndicar o nlÍmero 
identilicas,ão cal do declarante (Nli=) e no quadro 3 deve 1nd" r ,o aoo e o mês a que 5/e refere a 
declaraçao. 

RiESUMO 00.S RENDI ENIiOS l RETIBI\I ES, NA FO TE I CO'lffiRlBUI ES. 
OHRIIGATÓRIA.S I Ql!IOT~ÇÕES 5 11NDICA!IS QUADRO.4 

O Yalor global dos rendimentos do abalho d~ ndente pagos oo colocados a spo:sição no mês a 'lilue se 
re•ere a declaração mens..l de remunEt"a~es, bem como as. respetivas. retengões. ,c,::ntribui~ -obrigarorias 
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autoridade I AT 

tributária e aduaneira 

Diário ria Rep.üblica, 1." série 

27 de dezembro de 2022 

para regimes. . pro eçâo sodal e sub,9istemas legais de saJ/1de e quatizaç:ôes sindicais. dei.•e ser 
01D1ina.da:s de aoordo rom ai sua nat..-eza, · como se indica: 

- Rendi los ~ as a IRS (ainda que não sejam sujeitos ai retengão); 

- R. endi . tos isentos. nome.adam. _ ente. os ~ a:s a ei:iglabament nos termos dos. artigos 18.º. n •. 
37 :ª. 38..'". 39,_0 e 39. º"A do ESl!atum do:s. lSene:Ncia:s Fi cms; 

- Rendi los não sujeitos. a S (oo:s. i:ermos dos artigo:s 2_~_ 2-~ -A ,e 12.~ God'i!J:I do IRS}. 

Os rendmenios e retencões na .- te a indicar são os efetuados a suj · os pas:siws de IRS residentes em 
territ-iirio , guês (O!S rendimentos e as .ten~ 1rna fonte ~etua.das a jeg:O!S pass· os não res~ entes 
de!v-em ser indicadas na declaração modelo 3□) . 

Ql!ADR0 5 RiBLAÇÃO DOS TITULAIRES DOS IRE DIMENTOS 

De-:s1ina-se à.iden ·1ca.ção do:s tib.Jlare-s (niumero de identmea#iolisca.J). do:s rendimentos e das ,dedu~ e-s. 

Campo• 01 - l'liumero de idenlifica.gão fiscal oo t11.ilar oo rendimeinto 

Indique o niumet",o de iden · i ca.gão i scai do rn.1 lar dos rendimentos ). 

Campo• 02 - Rendimentos de anos anieriore:s. 

Se no paíodo a •ii!Ue respe:t;l a declaração foram pagos ou col ocados à disposição rendI111enios. ,do ~ 
dependente respeitantes. a anO!S a.nterio~es. ~ neste •l!Jlladro o vm da.q,ueles rendime-.rntos e ,o aoo a 
que os mesmos respeitam. 

Os rendirnentO!S em ser individua!izada:s por &nas, de a.colirlo rom o aoo a que respeitam !rannpo 02-.2), 
o (campo 04) e o local ande foram oo1idos (,campo 1-
Quaodo no mesmo ano furam pagos rendmenlos de .anos anterio:res ,e rendi los do a.no a que respeita a 
declaração. . em ser utilizadas linhas diferentes p,ara ,cada .ano, islo é: 

a) N ai mesma lilha não podem ser in9Crito:s rend'llllentos. de .anas .anteriores e rend'menlDs oo .ano a 
q,ue respeita ai dedaragão; e 

b) Quando ·errem pagos. rendimentos de anos .anteriores. re-s,peita · es a lil1Bis ,der q,ue um an de-u-e 
u r -se uma linha, po.r cada .a que ,os rendi los respeltam. 

(CanSKl:e o e-:remplo .apresentado no mn des1:as. ns ·• e-s). 

Campo, 03 - Rendimentos do .ano 

Dei,,e ini:ltm 1neSl!a colina a tota!idad.e ,das rendmenlDs pagos oo ,colocados â ,disposi~ no período .a q,ue 
respeita a dedaragão, ,com exceção dos -fe-ridO!S no C8flllO □2. (ITendimenlas de a.nos tericr~s). 

Se no pa-íodo ai que re~ a ,declaração ··o:ram 1pagos oo ,cdocados à dis:pasigão rendim:ntos a que 
corre-spoode, ,o ,cooigo M 1 e Al62, inmque,, ne-:ste campo. ,o vm talii31 dos referidas reoomefiltos, m uindo ai 

e e-Jedklída de tributagáo. 

Se lli!D pa-íodcr ai que reSf)i:',ia a ,ded.arar3cr ·oram pagos oo ,cdocadas â dispasigão rendimentos ai que 
corre-spoode, ,o código M 8,. indiq,ue. nes e call1GJ'O, o !ralar ilD · dos refe-rido:s rendimentos, m .uind a parte 
. enta de IRS .. 

Os rendimenta:s -,v em ser indiYidua'lizado:s por lirlha de acordo co o tipo !campo 04) ,e local onde · oram 
ob1ido:s (campo 05). 

Campo, 0.4 ·- 1po de ren entos. 

Indique o t1)0 de rendimentos de acordo com os ,codigos ai seguir discmnina.da,s,:, ··1izando uma linha pa1a 
ca.dai um 

CÓDIGOS RENDIMENTOS DA CATEGORIA A- TRABALHO DEPENDENTE 

Rendirnenlas do i:rab-alho dflpendente ·s,jenas (e:!iceto os referidO!S co. ,as código:s A1. a A -
A ano:s de 20 13 a 2□,18. oo com ,as códigos la. , A3, Me Ml .a Af'fl , para ains. de 2□,HI 

s . uinte-s, ,cru co ,o códi o A.M ar.a anos . 2 020 e • · tes 
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CÓDIGOS 

Al 

A3 

M 

A5 

M-2 

M 

M4 

M5 

M ,1 

A11 
A12 

A13 

A14 

A15 

A16 

A1 

A18 

AH! 

A.81 

A.2n 

A.21 

A12 

Al'.3 

27 de dezembro de 2022 

RENDIMBNTOS DA CATEGORIAA - llRABALHO DEPENDENTE 

G!i3-tificaçoes_. na,o .atiiN1das pela entidade palro.mal Ofjetas) , e:i;ce'io as re!:eridas cam 
0 6d1 o .i\62 
Rendimen1Ds ,do lrabalho ,d~pendernte - Su'bsi dio de férias, 

Ren · :te nao -~ :os a retengao (exceto os. ITefEridos. ,coon 
aodi 
Ren te. coonpreendendo sutJ.s1dios de lêrias e de Natal 
incluindo os rendimentos. ,excluídos. d e · ção - Regime fiscal .aplicárYel .a ,ex-residentes. 
ana:s de 2□ 1'9 e · · 
Gratificaçoes. n ronal ~gorjetas), incàmdo 
e:i;ciu ídos ,de Ili ai e:-residentes. - anOIS de 2□ 1'9 
Rendimentos ,do Ira . o epen te. coonpreendendo sub.sadios de lêrias 
incluindo a parte i5'E'll1:a da:s mesmos - Regime pr,,:,-..isto no artigo 2.'º 8 ou 12. •~s oo 
do lR . . -

Rendi lizaç-ao de casa habitagao fornecida pe 
entid 
Rendi suliantes d e ernprestiinos sem juras ou a i 
· · · • • · · .açiio em raus conoe<idos ,ou su 

uintes· 
, . _ . . . _ ~mhos _de.rillado.s de plana,s de• OFJ:?.)e 

sub.scn~ , de atnb.uiça,o ,ou outros de efgjo eq,u,valente. sobre 'o'aloires mabiha 
direitos equiparados,. a-iados em beneficio de ira!Jalhadares ou membros. de órgãos : 
- .anos d e s 
Rendimentos o )r"a .• · o ,d_~pend~te - R.esu1tai;te-s dai - a~ pessoal pelo ir.lbal . 
cu membro d e orgao S!Da de 111atura auto el que g,a-e . os para ai lld 
patronal, quando e.lcisb a cerdo escrito en1J;e o alhador ou membro d o órgão ·social 
entidade patronal sobre a impu'la~ ~ da ·ferida · ra automovel - .anos de :m, 

os d o lrabalho dependernte - Aquisi~ pelo trabalhador ou membro de ,o 
social. por preço inferior ao valor de meITC.31do, de q,ualquei 'o' iab.Jra ,que l enhai origin 
enca , os ara a entidade · 'llllnal - anos de 2019 e • tes 

RENDCMEN1TOS IISENTO.S, SUJBITOS A Bl4Gl0.BA'MENTO 

Missões d iplamáiticas ,e cons.'IÃre:S. 

Ser...iço a argamzagões estrangeiras ou internacionais 

Receb-nentos em capital ,de im;po · ·as ,despendidas p elas e,ntidade:s. pa'llllnais pa: -
aonlralns , ue tam e:i;clusivamente o bernefíoio de reforma nº J. arti \18º oo EBIF 
Tripulante de na'o' ios regisitada:s no Registo ln:temacional de 

adeira 

Desempenho de fun~es in.i:egradas em mis,soes de carater miliw . efetuadas n 
es1ran ,- .. com a ·etnro:s hmililn· • · 

lmportanciias de:s;:,endidas palas. ,entldades patronais para can a:to:s que gara: 
e:i;ciu:sivamente o be.netíe'io d e reforma nª 1 · o \18º do EBIF 
Rendi ta:s oo trabalho ~ auferidos. par ~ eita:s passivos. que. no ano .a ,qu 
respeiíam 05 rendimentos, tenham sido desk ,cados. do seu normal loca'! de irabalho para 
esíran eii'o n. ,. \1, 2 e 3 do arti o 39_·0 do EBF 

RENDCMENITOS 1111ÃO SUJEITOS (am~s 2.'' ,e 2'.'0-A do Coo'ig;o, do RS3, 
lmpofianciias auferidas pela ,c:essaliBo d o 

rte . não e:aedam ,o Imite ·si:o nai a:1· 
SutJ.s[dio de e:teiç.ão (parte não s~ 

Ajudas de custo e eslaca:ções. em viatura do pii\prio (parte não sujeita) 

Outros rendimentos. sujeitos, referidos nos a · "gos :2." e 2.. "0A oo Código oo IRS. que na 
• aamente revistos com outro ,· · d e rendimentos 

Pág, 7 
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CÓDIGOS 

A24 

A25 

A2B 

A30 

A.31 

A.32 

A3:li 

RENDIMEtITOS DA CATEGORIA A ·= il"RABAUID DEPENDENTE 

j "ValM de ,i!!lllu:aç;§o". ne parte. · que n~_ l!!,)lce,dsJ os nrnneg, · lel'looa i1llll parte 1'1;81 da alínea b' 
dfl n.• 1 oo s · !'.! 2. •,A. do Dõdi o do IRS - aoos de 2015 a 201 T 
lloo'emn1~ ou oom,pensaQDe-s s l'el'l!IH, oo aoo da de51Xi!Ç;§0., pela imlldaBÇB do 1 
de 1IJ!Blla1 rte q,ue nao e.xoeda og, llmJteg preu1sroa na file · a i ã l!lil)!!a l do nc"' t 
dfl artl · m 2 ."'-A oo Códl dfl · S 

1 R!!illdlmenroa llnJl:flg, surerldo p.e1og, S;tJjeJl:flg, pe:sslufl!I, que se eocooirem na stb.Jaç 
M1!ila na alínea d) do n.• 1 do sl'figm 16."' dm c~ci dci IRS, na ro!!il\l:sgem lilmde 

s.oon10. ocm o e\i'lsto nci 111." :li do srugo 2"-1\ dci Cõdigo i:ro i:resde (Jle 
. 000!:II es no 11.'"' 41 d'esle artl 0. 

1 ffE)fDJMBfltOS, NÃG1 S UJ.EITOS ta~o-1.,t• do C6digo do, IRS) 

loo'emritze,pi!!B ps,gag, oo alríl!lú . as. oo aml!!íro de ume laçl!IO de lfabsll"ii:l él~defite 
de'i1de:s ,em oooaeqi.encta de lesam !OOllpOl'Si. d'oença ou 1llllllte, Belas se IBliiu.ndo · 

l lndemn.iZ.B~g, Si l'ertds!!õ em 1'8liltado do oomprill'l!!nto do senliQO rriltar. nl!!!!i em'IM dci n. 
1 do artJ 0 12.ª do Dõdl 0 do IIRS 
!Bolsas. s · bliilds!!õ, no ,Bmlliiro de . ma rell!IÇ!lfl de rrat:i o d ooe111e, aog, am::a eg de an 
rendimento di!'!lp,lllitM> e respeU!i'08 'ln!ina!loces , pe10 Corritté crnmploo de Por11.Jgsl ou pe 
OOO'ítê PsJralim.~ de Por11.Jgl!I. bem oomo og, premil!!!!i em reoonllectme · o oo a10r 
~Iode ,;x)l:flg,de!I · ~ ,elll)!!a!I, e ,:;) dfl n.• 5oos 012."' dC! Dõdl 1!!00 IRS 

IBfll!la!I, de ffll'lll.ç;;o. de,spllffN8 ,a'lll'NJ[de:s, 00 ani'llto de Llil'l'llll rela~ de 11JBl!ia] -
d'ep d te. ~ agenteg, i:respoo,v~ nl!IO pron!l!lionl!is , bem ,:;orno as. ~l'IIS 

1 
SldlU[dBS . 'Ili di!,Si!flllE!_ , nllfl ~ -- illi'IBI dH fü~ de J.lílell; I:! Sltll lri!!!!i (SJ inea b) dfl 1111."' 
dfl aru · Ili 12. do Oi!P.!11 · · do IRS 
COOlle e,pi!!B e !IIÕ::idioa, retece i!'!l à aU'i1dade !loillnl:l!rte, postos à dl:::,poBi;:llo 
oombeifflg, l)et3 !Oildade Naeiooal de Prote(;Bfl OMI, mu~ pl03 e oomunída 
lntemiurlill lg, e iPBt!~ JlS3!1, respe:'lhl-e:s en . adB i:retenl:flras de Oliíl!)O!l; d'e bo,rj)e"iroa, 
aroolto dfl dlapo.!ilUll'fl Bpectl!l de oombsre ,8 i ooendl~ rtore,sta]!I, e do dl !illlll'fl OOOJl.í11110 · 
pmteçal!! e sooo,ro i1llll Serra i:ra l[s\M!IBJ 1oos termos. oo re,spe 0 em,:iµedram Ili leQ&I [111.'"' 
dosrtl 1!!12.ªdoe6lll l!!do lRSI 

A. - IRendimenl:fls. sujeitos a IRS, n~ i!ffOO!lõ dl!! artlgl!! 2.• dl!! Código do • 000li emeç::il!! d~ rendimentos. 
qlli!!' d'euem ilaef deiclaraooa oom og, o6!li!Jt!i!I; K2. s, AS, il!llll"l!I deda~ ooa aoog, de 2013 a 2□16. illll 

com os. códigos A2. AS, A4I e i'IIE1 a Af.7, p.ara dedlsraçfles ooa :l!llfl!I, de 201i9 ,e seguinteg, oo com o 
«idigi'.l ~6!1a r a 03 aoos de 2020 e Begµi eg_ 

NOTA: 0!1, r!!illd lm!!ili!)M; IP89~ 00 mlflCadoa; à di!ipos'IÇl!IO de 9uji!ÍIIM ,PS~ del'Eente OCffl grau de 
l~ctdsd'e pem1811Síte df!'l'idfillle e COOll"flMado lgLISJ fJU !!Uperl!!I" a 60 de'i'&Jl !ler ln!liCBdl!!!I, pela 
1tnl!all!ISide [indulooo s, file ise l!I do ifJ'.IKlsto}. 

A.2 = GraUllics_çõeg, llRfl sl'l1b11ilds!!õ pela enfi:tede- patrorrisl . pre • tag, na sl a g) dl!! n.• 3 i:10 artlg0 2." do 
C~fl do IRS IQ~eta!I,}, ~ili as re:'ll!fi:la!I, ,:;om, o ICÕCIIQO lí.62. 

A3 - Stmldifl d'e Fêr1lH . 

A.4 - Sl.lba:lllo de Natal. 

AJS - Ren Biri!!, sLIJl!ilos a lf1bllilaçl!IO ,do sLljeitos; a 1r.e.'1ençS.o 1rris fonte , nos i!ffOO!lõ dci flLª 1 dl!! artlgm 89." 
00 Dõdlgl!! do [IRS, 000li ~o d:0!1, lncturdos 00 1:ó!ligl!! /<2- snfl!I, de :2!013 a 20UI: 

- :SLlb:síéll03 de re!iimericta ou eq me,s - aJ!'lfállel s, :l!llfl!I, anret11ores a 2□ 15.. P,ara o;g; aoos de 2015 
e ~ e::teg, oolme · ~ esf.Sfl suJ ~ a re:'lençS.o na •fonte, lo e df!'l'em ser ~ rad'os. 
000"'1 -o OOdigO A: 

1 l!IÇ!lo de .::asa de lhl!l!ita~I!! •lflrnet:i:la [Pela enlldsde pl!llronal; 
09, re!!Lllta ~ de ,l!illll'êslimfl!!õ Bem j tsfl!I, ou a im:s, d'e ~r-o iinl'el1or ,111 de refer'~lllill, r a -o !J,po de 
opera~0 ,em f:31.íSB, o:>ncet5:J:Og, ou supettsdl!!!!i pela enUdad'e pa'lrooal: 
09, gent10.g, der1...ados de jltsn~ de fl,P~. de · b!lalç::i0., de sú11:lLliçl!IO ou oulrJ:lg, de eleito 
eq me, !IOOre 'r/Bklri!,S rnotill iSll1f1!1, 00 iael l:fl!!, e!!,LilJ!IS~ CHIOOEI em l:!ene:'!Tfi!> de 
ilrSballaooreg, ou membros de õr,gã.oa Boolsls.; 

09, Je!ILllta -eg da, Z"Byllfl [f/!6'SCISI pelo ilrSballaelof 01.1 mi!IOOl"fl de llrgl!IO BC!lisl de 1.1181 ra 
sutomõ'rlel f!lli!!' gere ,encergl!!!!i ra a ,entlda!le pa'lrooa:1, quanoo exista ~o e&a 0 entre o 
!rsballadolr ou m-em.t:iro dl!! õrgl!IO sooel e a enli:le!le pa'lronel BOllre a lmpllilaçllo a ele de retetids 
'W8!tlra a · l!lrDl'iliel: 
A aqµl!il~ pelo 11JrabsJl'ISdor ou membro de orgao BOOlal . poi" pr,eço lrrifedor so - l!lkNr de mercado, de 
qµalqµ · \lla'lma que 1ten11a or~lnado eBCargi:ig, paras, enUd8':fe patronal 
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Ai - Rendlmenro;i; oo raMllo 1:h,p ell,:tente, 0001)/'"l!l!!mlenoo similliO!I de !lla!I. e de N'aral, indUlooo 09. 
renllm.eoto!I. filie eao e'.ifiU , 09, de 11'1 ~.çlla, aulellda!I. por 9Ujelto!l; ~ q 9e lom8 
19f::ílmente re;ii"len i!!3 nl!!S temlt'.18 (1(19, n. "IS ·1 e 2 oo '81fii!!P t B." oo ô lR.S, em :2019, 2020,, 2021, 2022 

oo 2023 (Regíine •ft9f::í l aplll:IWel a e-x-resl!len1e!I. prelll9to "° .ed!':IP 2 ."-:A do Ô!'.ldlgO oo IRS} -af109, 
de 2019 e segiaJCR. 

AJi.2 - Gr.eli flcaQl!!ea ~a a:lr1t:il.l'.lclss pele e11 . alie tronaJ · l!tjela9-), pre1i19~s na: al rnee g') da n..• 3 do a~o 
2."' do IJõel lgooo IRS, indulooo 09,monla l!'3 exctuídD3detri . ~çac,., aulelldo9,par 9uj • . 1P8~ 
qµe •9e 11:oma · ca&nente 1r . elli1í!':i OO!l; 1te11rJM; do!!. n.'19 1 e 2 do .ed\go 11,_ .. de, C IRS, em 21n !l , 
2021!1, .2021. 21!122 oo 2023 (Regime acall lll)I IC!Wel a ex-rl!'S lc5ente9 p~o oo artigo 12.•-A oo 
ÔÕCll!JO do S) - anl!!S de :201'!! ,e !li!!QUlrrlí!':i. 

Al>II, - Remlrnemo!I. do lra!la:'loo depeildente, =pr,eernl!!noo !llml!IIO!I; de Mrta:. e de Ne\BI, 1111.du looa a 
rte dD3 rend lmenro;i; qµe 1ica nto!I. de RS, aut.el1009õ p:ir- · J 09 pass 09: 

1 enlre oo 18 e os 26 anfl3 que reuna m as mooiç!le9, pr, ta:3 no q,:i 2.•-s oo 12.•-s oo 
Ô!ld\gP do IRS,-8f\OS de .202l!lesegul ·es: 

li enlre 09, 16 e 09, .30 Ma9. filie ·te1111am oonciuídD o c!CIO de esb.J!I09; corr,es;iaooe · e ac, n 1 
6 de, 1 • a~ Nacional de Qu · !I. e filie re~am a!I. re91a es moolQ!ie!I. prews'la:. oo 
artlgc, 12. "-8 dD é~c, oo [IRS- aila!I. de 21l122 e s.eglliirite -

AliS - Reoolmerrl09 do lrat:ialho depenllente 9Ujelto!l; a1 111b · l!IÇl!tO nl!lo J 09 a tel)Ção ne tl'oote, na9. 
l!IITXl!I; oo A".1 do artigo 99_• do Cõd\gQ da IIRS - Uliimç!a de casa de Rl!blla~o í.omeci:le pela 
enwooe pe'l!ooa:I - Ma9, de 2,1!118 e s.egirrte!I.. 

A6lil - Reoolmelli109 do lrat:ialho depenllente 9Ujelto!l; a 111b l!IÇl!tO nl!lo J 09 a tel)Ção ne ifoote, na9. 
l!IITXl!I; do n"_ 1 do ~o B9."' do c~o do IRS - ReSIJlfarlte!I. de emj.'fé!I~ !li!ffl JWl!ll oo a lexe de 

turo 1 !!11or a de 11,eli!rêoole ara o ~ de ope,aç;§o em causa, Ollrliledi!lfl9, Oll iSIIJIOlileda!I. pe.illl 
enfi:lede peilrooa:I - al!JO!l; de 21!118 e !ll!!Qiaii:e!I. 

Ali5 - Reoolmelli1D3 do lra'l:ialho d'e,penllente 9Ujelto!l; a 111bllll!IÇl!t0 nl!lo J 09 a tel)Ção ne oote, na!I. 
l!IITXl!I; do n•.1 do alillgo 99. " do ~(I ,:Jc, IRS · Genhi!!S deft1,f8009; de plena!!. de OJ!'ÇÕé! de 
s~. de ab11MJl~o Oll oolr09 de eleíto ,eqµllla:Jente, s,oore, "8'Jore9. mooml!ir1o9 oo drelto9-
ef!U r ,edo!I-, e d09 em beflel'iclO de rabaaia:oorl!'S Oll membro!!. de O.íQãD3 !iOdats - aooa de 2D ff i9 e 
segµI ·es. 

Alil6 - Reoolme 09 do lrat:ialho depenllente 9Ujelto!l; a1 111b · l!IÇl!tO nl!lo J 09 a tel)Ção ne tl'oote, na9. 
l!IITXl!I; do n/'_ 1 do afiltgo '!119.º do IJõeligo fim [IRS -· Res ntes de uUllzaçl!lo pe.::3DBI pelfl l r,l!balladl!I" 

oo membro de õ.rg!ID soctl!II de v · ra a · l'mÓ'i'el filie gere enf.llfgos para a enli!la:de 1rooa:I, 
qµaooo ~ISla aoo.rdl'.l escrno ,entte o tr:el!!Bl"8dl!I" oo memoo:i dl'.l õr!JSa !lild&I ,e a enUclsde patronal 
Billlre a lmJliltll.çlla a1111e Ie da referida . lll ra autoolõliel - Ma9, de 2,1!118 e s.eglirite9" 

Ai7 -- Reoolmelli11'.l9 do lrat:ialhl'.l d'epenllente 9Ujelto!l; a 111b l!IÇl!tO nl!lo !lllj 09 a tel)Ção ne oote, nft!I. 
lí!iinOS de, n•.1 oo afiltgo '!19.ª do ÔÕCll!JO de s - li. a IBIÇ!la li!! frab edor oo mi!imm de õrgl!lo 
soollll , j)l!II' IJra90 1~lefll'.l.r ao velor de merce.do, de f1118l - er . b.J ra q.ie tenlla orlgíina:oo encarQP9- · ra 
a enfi:lede pe'lrooal - aooa de 2019 e eegiaites 

~ENDIMEN1"0 .S ISEN1"1Õ-S Sl!l,.!J Ellir100, ;li,. 8,1 G'LO!!i;i1,.MEN1"10 (8 li g;os 'IB•, :3-31', 3"l'" , 3H!I", 3:~ ,e 39L "-A. 
1do,EBF) 

A.1 - Pelo pessoa:! da:. rn l9!1lie3 dV!lomMl!:8:á e i::oo!llârl!:!i (ai. a), 11c• 1 e n .• 2 do .ed\g)) 37_ • da EIBF)-

At2 - Pelo pe.990 a:o eervii;i:i de OrQalllzaçõe!I. eslrang5a!I. oo lntemaciona:l!I. (ai. b}, n. "'1 da ~P F do 
ESF)'. 

A 13, - Reoelllm.elli109 em capilal de lmpc,fflilda!I. d'e9pendl!l8!1 pela:. enUclsdl!'S palroila l9 qµendc, res,~ttem a 
0Cf11U!to9õ q.ie ger.enram eXdu91liamente o t:ienelfQú de rel'olm8J, mmj!teme e de 1reklfma: , in"8ll!leZ oo 
!ll!tlr.elllMêrw:ia, nas 000d191!!!!s rel'erlclss oo 11c• 3 oo ~D1Er do EIBF. 

A.1, - Remuriera:Qi!eS a í!ii:la:. na q.ia: ame de tí1pt.ante de na11109, 1reg l9tados na Reg l9to Interfll8.do11111I de 
N!MOS (Zonl!I FrBITIC.8 da Mallelra} (n.º g do 8~0 .n • 00 EBF). 

A 1!5 - Rl!IOOnerações aLifef1des ao atlr\gp de ,eooolos de coqiera.çlla j n.0~1 e 2 oo a~Q 3!! .. "' do ElBF} -
tsençao ~o de,penllente de reooritleàn.erl'to 1jYé';10. 

A.18 - Rl!IOOneraQ{ie'.S a í!ii:Ja:. ac, a:1J11gc, de aoordl!!S de ooopera.çllú 1D," 3 do mfig)) 39_'"' do IEBF) - l!!el)Ção 
dependente de reo1JOOl'.1i,,ci men1a prê'ÃO. 
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Diário da República, 1 .·• sérrie 

27 de dez,embro de 2022 Pàg.11ll 

A17 - Remunera~ es .auferidas no desempenho de ·~ es iníegradss ,em, missões de e&â! militar para 
swaguanrla da paz (amgo 38.'" oo EBF) . 

A18, - Importâncias. de-s;pendidas pelas entidades. pe.trona" , ,que conse!uam, dre;tas adquiridos. q uando 
respeae a contratos q,ue ~'Iam exdus· m ente o benefício d e . -fmm a, complemento de 
refOOTia, imral idez ou scbelriYeraci· nas ~ es rreferidas no n." 1 doarligo 1Et° oo EBF. 

A1,9, - Rencfmenías do lrabalho dependente referioo:s nas all neas a) . b) e e) do artigo 1 .'º oo Cóm,a d o 
S, aufaioo:s. per · · s passivos. que. oo ano a q,ue respeitam os endmenta:s, tenham sido 

deslocados do sel!J normal looal de irao-alho para ,o estrangeiro nas candi~ . ferida~ nos n . .. 1. 2 ,e 
3 do , go 39."0A, do BBf. d esde que tenha sido ,rumprioo ,o r,equtsfui esla'belec'i:!o oo .• 8 d o 
mesmoartig 

A8,11 - Rer111..1nerações .. auferidas na ,qua'lidade de• ·mpulantes. ,dos 1rnallias oo errharca~es, ,oonsiderados. rara 
e:~ s do ~e ,espe,::· de d et~ inaçâo ,da matém ooleiável aplicá.vel às. ali~ de tt:ansp:irte 
t'TT.31í itmo - (artigo4." ,do [)~ n.•·QQ/2018, de 13 de noveni:iro) 

REN□ IMEN1TOS NÃO SUJEITOS {arfig os.:2.." ,e 2'.~-Ado Código do RSI 

A21J, - lf11Xl111ànDias auferi:las por cessação do contra.to ,de trabaho oo ,exa,::[cio de l:lnÇÕes, na parte ,que 
nã E'Jolceda ,o Ya'lor oonesporadente .ao Ya!or médio d as r;er111..1nerações regijare.s ocm earâter de 
~ o sujeitas a imposto. aufiaidas. nos • ·m,os 12 m,e.se · 1111.Jiq:,ticado pelo número . aoo:s ,ou 
• ção de an~ ,~e -cido ,de tmç,jes entidade del.oedora (prilil10eira parte da al'nea b) 
do .'º 4 do · g 2 .'º do Código ,do IRS).. 

A21 - Subsídio de tTefei~ (parte não sujelta) 

Subsídio ,de -:fej?8 na parte que = ecXCede; ,os lim e.s ~ idos nasubali nea n.• da alíne.a 
bt d o n. .. 3, oo amgo2." d o Cõdigo do IRS. 

A22' - Ajudas d e custo e de:slOCàÇÕes ,em o!TiÓ\lel "prio (palite nã.o -~ta) 

Ajudas de custo e a:s imporrancias. auferidas pela 'lizagão de .automõvel pJqlrio em seniiço da 
entidade patronal, na pari.e em ,que ambas não ,excedam ,os lim."l.es legais, tal como ,es!!ão :finicfos na 
a1· ,d), d o n:" 3 , do artig 2." d o Oodigo do IRS. 

A2:3, - Ouiros rendi tas não sujeiías preYistos. nos · gos 2 . • ,e 2:'°-A oo Códijp d o IRS 

Rencfmentos oo ·iraba!lo d eperadente não sujeiías a tribula~ nos termos d as d isp:15i~ e-s coo.tidas na 
ar . b) do n.•· 3 ,do artigo 2..•· e no artigo 2."0A. arroo:s do C./idig:) do IRS.. com eJ1r,eçáo ,dos. 
mencionados nos. codigos A:2□ a .t!\22, A24 .a A26. 

A2:4 - V . . edu~ . des"iinados ao pagam,ento de e-S!COlas. es~i ntos. ,qe ensino e outtos 
SEf'lllÇCS de edueili3 be com,o de despesas com manuats. e , .s esoclaires. (alnea b} d o n.• \1 do 
artigo 1:• do Decre.io-Le i . • 21M!!:l, ,de 28 de janeiro). cujo mon · e = eJ1c:eda ,os limites -;feridos na 
parte fnal da al'nea b) do n.• 1 oo artigo2."-A d o Cõdigo do IRS (anos d e ::m1- a 2017 ). 

A2:5 - lnnpccilância:s ~adas. pelas e ntidades patronais ,oom enCMgos, indemnizações. ou compensações, 
pagos oo ano da de.slocas:ão,, em, dinheiro ,ou em, es;pécie. . · dos pela mud~ do local de t~. 
q,uando este pas.se a s ar-se a 1S111a · ncia superior a Ul□ l'l!rn do local de irao-alho .anterior. na pi311'1:e 
q,ue nã.o ,exceda o:s limites preYistos.na parte mal d a alínea ,'~ do n.• 1 doa~ .2."-A doeõdigo oo IRS. 
Esta eJolclusão sõ pode ser apro11eitada um,a vez em, cada período de es anos, por cada sl!Jj • o 
passivo. 

A2.6 - Ren_dirnenms. brutos d o lraballilo ,dr;~te. pe~as a sLijej!:os passi\•os que se e noontvem ~a ·sit~o 
preVJSta na altnea d) do n.•· 1 oo artigo 16." do Código do S ("De-sempenh n estrangeiro fungoe.s 
ou ,c«T1issões. de ,carâcter piilllioo ao senriçc oo Estado IFl'ortuguês"), na perean agem, ada de aoordo 
com ,o p-evis.iD oo n.·• .3 d o aliligo T 0A. oo Codigo oo IRS,. desde que verificadas as ~ s preYis!ias 
no n. ~ 4 de.st e illiiligo. 

RE □ IME~TOS NÃO SUJEITOS {artig o 12. • do Código do [RSI 

A:m - looemnizaçôes pegas oo atribu[da:s no : bito . 1S111a r;elaçâo de trabah> depEt,dente e devidas em 
Ollll5elllUencia de le.são corporal, doen oo morte. nelas se m uindo as indemnizapões. auferidas em 
resttlado oo ,rum~ ento ,do serviço m r. nos tem 1os d o n.•· 1 d o artigo 12..• do Códig do IRS. 
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A31 - Bolsas atribuídas, no • bito de uina, Jaçâo de lrab-alho ~ ie • . aos li .· :tes de a'lio 
rend:mento de-s;xmw e res:p - os treins.oores, pelo Comité or pico de l?o • ga'I ou pelo Comite 
Para1[mp!oo de l?artuga!, no âmbito do contrato.-programa p e p~ par:a~ para o.s Jogos. or f? ioos, 
Paral1fl"plOOS ou Surdabmpwos. cu pela respetl\l'a federaç,ao titular do esta!IJto de utlidade pub11ca 
desportiva. bem como os 1pnernio.s atribuídos em r;ec:emecilTIEflio do 'ialor e 1111érito ê.xitos 
desportivos, nos termos das a líneasa) e c) do n_•• fid□ · ·go 12." ,do Côdigo do IRS_ 

A3'2 •- Bolsas. de formação de-s;portiYa airibuj da oo âmbito de uma rela_áo de irabslho d~pendente • . aos 
aQElile-s deSll(lliW,'0:5 = profiss'iona'is, ome--adamente praticantes. juízes e ârbitro.s, be coroo .as 
corrpensaçõe.s a.tli>uídas pelo desempenho não profission das funções de juizes e < itro:s, q,usndo 
o !o'alaf an.uaJ for inferiOf ao montanie anual pre'i'isto na alínea b) de n.• • do an. t 2." do Õdig do IRS_ 

A:13 - Ccmpensaçije-s e SfflllSiidio.s, refae.nte-s à .a : · dade 11ol.untâria. postos à posição dos bombeYc:s. pela 
·.atidade acoon de ·eq,ã,o iYil, municiipios e oomumades in uni - ais e pagos pelas 

respetivas entidades de· toras de coll)05 de boolbeiro:s. o âmbito do dispositivo espe,cia'I de 
cormai:e a ncêndio:s ~or;eslais ,e do d pos':lilro oonjunto de proteção e ·socorro na Sara da Estr;ela, 
nos.termos de re-s;petiYo enquadramento fiscal (n_•· do aliligo 12." ,do Côdigo do IRS)_ 

· ·o do rendimElito 

o. u ando .as ·seguintes letras: 

Continente e 
Região Autonoma dos Açores IRA 

Região Autõnoma da Madeira RM 

Estrangeiro E 

A ,defrição do e-~ geográfico para as _ r;egiõe~ . • nomas. onde se considera. obtido o rendimento 
encontra,-se estabele<::1da no n." Sdo artigo 17 . .'º do Cõd1go do IR S, sendo q,.ue. p-araefeitos de preEOCh1 to 
da Dr.IR se dei.aá atender ao 1 · ,onde é pr;es'lado o lho (categoria A). 

C.ampo 116 - Retenção IRS 

IJ'lilize uma rnha para cada lipo de rendimento, mencionando a,,~ ndemte impo 
IRS oo período a 'lilue re-s;peita a declaraç,ão. 

Exemplo de preEDehi rnento-do Qu:adm-5: 

No mês a que r;espe;ia a declsragão foram pagos. cu colocados à d ispo.si~ dos sujeitos passivos, abaixo 
iden - aado:s, as seguintes rendimenío.s. obtidos no conmenie: 

- N] F b:x n:x n:x 

rabalho dependente. no vabr de € \1 ,00. cqa retenção na funte foi ,de € 100 

rabalho dependente, oo valor de € 300 , re-s;peitanie .ao ano ,de 2017. c.ujs, retenção m , 
onte - - de € 1 • OD; 

rabalho dependente. 
; :enç,ã.o na fonte. 

valCf de € 150.OD. respei ·e ao ano de 18. sem q,uaJq,uer 

- N] F b :x >:XJC >:xx froaboradOf ,ll!Ue reiDe .as ,DDOdiçóes preyjstas no artigo 12:ª- A. do Oodigo do IRS) 

rabalho dependente. no valor de € 2 500.,00_ 

❖ Se nas. tabelas de 111: - D na fonie. previs.las oo i"g: gg,_•sF do Côdi_go do IRS, a 
liaJra de retenção na fonte que. ocnesponde a lilloBÍi3de do r;endi to pago (€ 
250.OD) for, por exemplo .. ig.usl a 1!E!"! •• o valor da re-s:pefilra reteflr'io fonte deve 
ser apurado da seguinte furma. de acoITdo com o pr;e - to no rn.•·2 do alliligo 25Rº'da 

· n.• 71 18, ,de 31 de dezembro 

(50% :.: €25□□ . ) x 15% = €1250, :i: 1 "% = € 1B7 



 

 

 DIREÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, PROMOÇÃO E 
APOIO AO CUMPRIMENTO  

 DIREÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, PROMOÇÃO E APOIO AO 
CUMPRIMENTO 

 
 

 
 

DocBaseV/2022 11 / 12 
 

 

autoridade I AT 

tributária e aduaneira 

Diário da República, 1. • série 

N.0 248 2:7 de de2!embro de 2022 

- NIIF 3n xxx ioo: (cola ador jo11em que rre i'.ne as COlild~ s prelristas artigo 2.0~ · do • do 
IIRS, ·sendo o ~ iro .ano em que usuáui do beneficio) 

· o dependente. no l,\a,br de €' 700J!O_ 

❖ !)e .aco.rdo ,com o 'wiisto no n_ 4 do artigo do 99.0-F do Código do IRS .. se a taxa 
de rrel.en~o na fonte. ,queres ar do ~ acho previs.to oo n. 1 do rido -· igo, 
para .a fo!Blic:lac!e oo rernimento pago (€ "ii□D ,OO J ·- , por exemçlo, igual a o 
valor da re.speíi...a ~etenção na ronte deve ser apurado da ~ te forma: 

DJKl - X €71!0 }] ;,: 4- = € 00,00 >: = € : 0,58 

• Gra6ficaçiâies não atribuídas pela lidade! patron (go~etas). no valiy ,de ,€100,00_ 

IJ.11 Nürrero de 
11:l! Rendmenirts de 

103 Rendmenlns I041Tipode 
OS Local de 06 

anos anteriores. obt . •. 
1-:etençio 

ide ··- ção fisca'I do ano rrendmento:s 
O 

V..\Jres Mo rendimento IRS 

1nxxx= ,1 000,liO A e 100.,00 

1axxxnx 300,00 2017 A e ,15,00 

1axxxnx 150,00 2018 A e 
2:o: XXXX>:X 2 500,00 M 1 e 187..!ill 

3-X>:XXXX>:X 100001 .M8 e 20 !58, 

3-:.:>:xxxnx 100,00, A2 e 

Campo, 07 - Cont~ obrigalorias 

IDeve m icar ,os valares 100fT'e5P,Jndenles a QJl'Tiri:Juiç&-s ol:Jrigatooas para regime-s de prole~o social e para 
is.temas legais de sm:!e_ Deve ncfuar també ,o IPC da:s ent'dades a, fm'OI" de ,quem furam - · dos 

obrigatoriamente os re.."aidos descontos. nomeadamente para a Caia Geral de ~ayôes. AIQSE, 
Segur, · Sooial ou ,outras entidades. 

Campo, 00 - Quo1izaçóes sindioais 

IDeve nmcar os valores cones;xime-ntes is. quotizações. sindicais que furam d!:du - aos ~ ms do 
abalho depen te, parte ,em que não ,OO'lsú • m ,c,::n apa - d:' benefícios de saooe, edu~o., 

ap,oio à lereeira idade, h -- ção, seguros ou se-gurani;a social . 

Campo,09 - Retenqáoso. a>:a 0'17eaoos ant ·ores} 

[]!ei.re indicar os."'~ reíidos a iíhJo de sollreia>:a. 

QUADRO 6 1 TIPO IDE DECLARAÇÃO 

Tratando-se de 1 • decbfação deve assinala.r o ,c:arrp::, D1. Caso se ITaie de dl:Clara','30 de subsEluigão deve 
sssin~ ,o campo rn2. 

As dedaragiies tadas. nos lefllilCts da alínea d) do n.° 1 do ait. 11 g,_o oo Cóm,;io do I oo praoo de 
30 d~ imediatos à occrrência de qualquer faolo ,que d - . sJt- ação dos rendimentos já d -· · d06 ou 
irrç:,lique, rrelalivamenle a pmodos arnteriorre a obrigação de os dedarar d:~'eflil sa id · das 
asssin~ se. para esse efei!o. o campo 03 do ,qu 6 e meflcionandO"se a data da ,ocorrência do fado 
q.ue d inou .a obrigação da sua apresentação. 
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QUADR01 IDBNlilFilCAÇ O IDO IDEC!LARANTE OU RBPRESEl!liTANTE LEGAL E DO 
CONTAl:ll l líSTA. CER1ilFilCMO I JUSTO PiBDlMEl!liTO 

A infomla~ relaJ aos C8IT1)(lG m, 06,. 04 ,e 05 de11e ser pre.enchida ,quindo a "dade ·se E11Cmire 
legshnen!e abrigada a possuir contabilista cerafirad devenoo,, para o ,efeito. proceder dai segl!ln te fu 

• Campo 011 - De11e indicar-se o numero de identificação fiscal oo con\a'bilis!:a ce .- - o ou do 
coo.\a'biliSlia ,certificado suplente ou provisõri rnomeado nas termos. do artigo 12.ª~B oo o--1n ei 
n.0 • ~ . . 5 de 00\lembro ~ da °'11:tem dos üontabilis.tas, Gertíficados). 

• Campos 1DJ. 04 •e 05 - Es,tes CSlll)OS deYE1111 ser preencm:las .. C850 .a d~o esteja a ser 
entregue fura de Jl'íillD peb facto ,de o eonia·t:csta ,certificado, id!Enlificado no ,carrpo 0<1 . e-str 
abrangido pelo regme do jusro irrpednlento ~evis,to no artig \12.º-A do IDecrceio L,ei n.º 4!52.i99, de 5 
de novembro ~E-sta'b!rto da °'11::le dos Contabilistas Ge cado:s). 

N) campo I03 de...e ser indicado o facfo. que matilrou o justo irrp:diTiento. u. . ndo as códigos ai 
seguir indicados. e no campo 04 de11e ser indicada a da!a dai ocoroenciai desse faciD: 

02 

ro 

J usto impe,:limen'ID 

f alecimento de eonj.uge nao 5!Epilrado de pessoas e bens. ,de pessoa ,cem ql!le 
onuam em cmdiçôes análogas. ãs, ,dos canjuges, ou de pa , te ou a:im no 1:° g@u da 
linhai e.ia. 

t · · menfo de outro pS11enie ,oo a - na, lilhil, rreia ,ou no 2: .. !IJ"<lU da linha, cc:/late-ral. 

Doen.~ gr.fole· e 5UJlb CIU lll temamemto 006.Jitta"lar ,oo cootml ,s,ti , que o llll"ÇJ05Sll1llre Em 
abstli.JtD de aJnlllfí as 6113S ,aa1gaçftes, c,J s/tJ.JaÇÕ:6 Ili:· pali:D ou de as61s:ffid'a lnadlã1,el e• 
IIJllíê5d dl\l a ~ Jtt;1e c,J ~ q _. "'~"ª ,em u ~ D de· tido ou eca111mlilJ can..um e a 
parBt.e ou . oo, ·p qra: da llnhill em C850 de dl!€lll~ ,ou ad:dEft.e des.:ES.. 

N'o campo OS e ser indicada, a, datilJ em q 111e ,oes.=u o ·· CJ.le ang1110u o justo rn ernto e 
·SÕ· deve ser preenchido se no ,carrpo 03 "oi indicado ,o facto ,corres:pondente ao código 0,1. 

No campo 0,2 e indicar-se o úmero de idenlificaçâ lis.ca'I do representante legal a.u oo dedararrle.. 
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