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Esta newsletter, com 
periodicidade trimestral, 
pretende criar um canal 
para a divulgação de 
informações, notícias e 
eventos com relevância 
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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
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AT EM CONTACTO - 
UNIVERSIDADES

Durante o mês de abril, a  Autoridade Tri-
butária e Aduaneira (AT) esteve presente 
em vários  eventos promovidos por ins-
tituições de ensino, nomeadamente:  a 
Escola Profissional Gustave Eiffel, a Fa-
culdade de Ciências Sociais e Humanas 
da Universidade Nova de Lisboa,  a Fa-
culdade de Ciências da Universidade de 
Lisboa e a Universidade Europeia.
  
Sob o tema “Para novos começos, novos 
desafios! As finanças estão cá para te aju-
dar” foram realizados alguns workshops 
dinâmicos onde os alunos aprenderam 
sobre as suas obrigações fiscais – “ Vou 
trabalhar:

• Por conta de outrem;
• Por conta própria;
• Para o estrangeiro.”

A presença da AT nestes eventos, bem 
como nas Feiras de Emprego tem tido 
um impacto muito positivo juntos dos 
estudantes, que começam a encarar as 
novas responsabilidades com mais sim-
plicidade e sem complicações.



E-Fatura comunicação dos elementos 
das faturas mediante ficheiro normali-
zado estruturado com base no fichei-
ro SAFT(PT) a partir de 1 de julho

No dia 1 de julho entra em vigor a nova 
estrutura de dados do ficheiro SAF-T (PT), 
anexa à Portaria n.º 302/2016, de 2 de 
dezembro.

Assim, ao proceder à comunicação dos 
elementos das faturas mediante a re-
messa de ficheiro normalizado estrutu-
rado com base no ficheiro SAF-T (PT), 
a partir desta data, terá que utilizar a 
nova estrutura de dados corresponden-
te à versão 1.04_01, já disponível para 
validação.

Veja aqui.

SABIA QUE...

PRAZO DO 1.º 
PAGAMENTO POR CONTA

SABIA QUE...

PRAZO DO 1.º PAGAMENTO POR CONTA

Existe uma Aplicação móvel IRS 2016

A nova aplicação móvel (APP) IRS 2016 
permitiu a entrega da declaração auto-
mática de rendimentos pelos contribuin-
tes abrangidos pelo IRS Automático. 

Permite ainda  também a todos os contri-
buintes (incluindo os não abrangidos por 
aquele regime) a consulta do estado da 
sua declaração de IRS de 2016.
 
Para instalar esta  APP deve utilizar os 
seguintes links:
 

• Para iOS 
• Para Android Recordamos aos titulares de rendimen-

tos 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 in-
ternet, CTT ou em qualquer Serviço de 
Finanças. 
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http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/apoio_contribuinte/NEWS_SAF-T_PT.htm
https://itunes.apple.com/pt/app/irs-2016/id1229082064?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=pt.gov.portaldasfinancas.irs


FOLHETOS
 INFORMATIVOS

ESTE DOCUMENTO 
É INTERATIVO

TAXAS 
APLICÁVEIS

2017

SISTEMA FISCAL 
PORTUGUÊS

HOW TO PAY TAXES IF YOU ARE ABROAD

COMMENT FAIRE DES PAIEMENTS 
A PARTIR DE L’ÉTRANGER

ATENDIMENTO	AUTOMATIZADO	
DE	REEMBOLSOS	DE	IRS	E	IVA
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http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/C2DCF0EC-3607-465C-BAAE-B7D65A3EC34E/0/SFP_Taxas_2017.pdf 
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/E8AF605C-25CB-46EB-AC67-71045C8398D2/0/Pagamentos_a_partir_do_estrangeiro_PT.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/7AF48933-5FE8-4253-A22E-5F9A03A17A85/0/CAT_Comunicacao_telefonica_segura.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/D12E495D-BCED-4995-9F98-2ADC68A21F96/0/reembolsos_CAT.pdf
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INFORMAÇÃO FISCAL

LEGISLAÇÃO

→ Circular N.º 5/2017, de 4 de maio - Normas previstas nas partes II e III do Estatuto 
dos Benefícios Fiscais vigentes durante o ano de 2017

→ Ofício-Circulado N.º 30191, de 2017-06-08 - IVA - Lugar das Prestações de 
Serviços Relacionadas com Bens Imóveis

→ Ofício-Circulado N.º: 30189, de 2017-05-02 - IVA - Regime aplicável ao exercício 
profissional das atividades de aplicação de terapêuticas não convencionais.

→ Despacho n.º 212/2017-XXI, de 31 de maio, do SEAF - Prorrogação do prazo de 
entrega da declaração da IES, previsto no art.º 121.º, n.º2 do CIRC, art. 113º, n.º2 do 
CIRS, art.º 29, n.º1 alínea h) do CIVA e art.º 52º, n.º 2 do CIS

→ Decreto-Lei N.º 53/2017, de 31 de maio - Altera o Código do Imposto sobre Veícu-
los, desmaterializando as formalidades declarativas para todos os sujeitos passivos

→ Portaria N.º 180/2017, de 31 de maio - Portaria que aprova o novo modelo de 
declaração e respetivas instruções, designado por Declaração de Títulos de Com-
pensação Extrassalarial (Modelo 18), para cumprimento da obrigação referida no n.º 
2 do artigo 126.º do Código do IRS
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http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/F1BEE19A-7266-4209-B4F2-02229CC8BE50/0/Circular_5_2017.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/F1BEE19A-7266-4209-B4F2-02229CC8BE50/0/Circular_5_2017.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/81FB9EF0-4E05-443F-81AB-83FC15807EB2/0/Oficio_circulado_30191_2017.pdf 
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/81FB9EF0-4E05-443F-81AB-83FC15807EB2/0/Oficio_circulado_30191_2017.pdf 
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/46440786-A708-4234-A876-CA5E559DF660/0/Oficio_circulado_30189_2017.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/46440786-A708-4234-A876-CA5E559DF660/0/Oficio_circulado_30189_2017.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/673C2FBE-32E8-4C12-8D79-573569330A5E/0/Despacho_212_2017_XXI_SEAF.pdf 
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/673C2FBE-32E8-4C12-8D79-573569330A5E/0/Despacho_212_2017_XXI_SEAF.pdf 
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/673C2FBE-32E8-4C12-8D79-573569330A5E/0/Despacho_212_2017_XXI_SEAF.pdf 
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/EFD37154-4F8C-4C05-9106-2801A9506808/0/Decreto_Lei_53_2017.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/EFD37154-4F8C-4C05-9106-2801A9506808/0/Decreto_Lei_53_2017.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/09D8E001-0DF9-4CC3-8B08-39E6FBE7BEB6/0/Portaria_180_2017.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/09D8E001-0DF9-4CC3-8B08-39E6FBE7BEB6/0/Portaria_180_2017.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/09D8E001-0DF9-4CC3-8B08-39E6FBE7BEB6/0/Portaria_180_2017.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/09D8E001-0DF9-4CC3-8B08-39E6FBE7BEB6/0/Portaria_180_2017.pdf


CÓDIGOS TRIBUTÁRIOS

LEGISLAÇÃO / INSTRUÇÕES ADMINISTRATIVAS

INFORMAÇÕES VINCULATIVAS

PUBLICAÇÕES INTERNAS

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 (RCIF)

UNIÃO EUROPEIA

LEGISLAÇÃO

INFORMAÇÃO FISCAL

LEGISLAÇÃO
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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:

2017

OBRIGAÇÕES
PAGAMENTO 

OBRIGAÇÕES 
DECLARATIVAS

2017
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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

