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Quem 
Som�? 

IRS

IRC

IVA

IMT

IMI

IS
IUC

IABA

ISP

IT

ISV

CONTRIBUIÇÕES 
ESPECIAIS
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Missão
A missão da Autoridade Tributária 

e Aduaneira (AT) é exercer o controlo da 
fronteira externa da União Europeia 
e do território aduaneiro nacional

Administrar impostos, direitos 
aduaneiros e  demais tributos



O jovem no 
mercado de

 trabalho

3 - Para 
o estrangeiro

VOU ENTRAR 
NO MERCADO 
DE TRABALHO

QUAIS AS MINHAS 
OBRIGAÇÕES 

FISCAIS?

1 -  Vou 
trabalhar por 

conta de outrem

2 - Por 
conta própria



QUAIS AS MINHAS OBRIGAÇÕES FISCAIS?

1 - Emito uma fatura ou fatura recibo de ato isolado

2 - Entrego o IVA

3 - Entrego o IRS (anexo B) (se superior a € 1.685,28 
para os rendimentos de 2017)

FIZ UM ATO 
ISOLADO



Vou
 trabalhar 
por conta 
de outrem

 

Peço a senha no Portal das Finanças, caso não a tenha.

Verifico as minhas faturas no e-Fatura
 (ao longo do ano com limite em

 15 fevereiro do ano seguinte)

Entrego o IRS (anexo A)
(Prazo de entrega de 1 de abril a 31 de maio)



A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO É ESPORÁDICA?

FIZ UM 
ATO
ISOLADO

Sim, é um ato único

Declaração de início de atividade

Emissão de fatura ou 
fatura-recibo ato isolado

Não. Pretendo continuar!

↓

↓↓

Ato
isolado



POSSO ENTREGAR A DECLARAÇÃO DE IRS 
COM OS MEUS PAIS?

Sim, desde que não tenha mais de 25 anos e 
não aufira anualmente rendimentos superiores 
ao valor da retribuição mínima mensal garantida 
(€ 7.798 para os rendimentos de 2017)

Entregar
IRS



VOU 
TRABALHAR 
POR CONTA 

PRÓPRIAQUAIS AS MINHAS 
OBRIGAÇÕES FISCAIS?

1 - Peço senha no Portal das finanças, 
caso não a tenha
2 -Entrego a declaração de início de 
atividade
3 -  Emito faturas ou faturas/recibo
4- Verifico as faturas com número de 
contribuinte da minha atividade e pessoais
5 - Entrego a declaração de IRS (anexo B 
ou anexo C)
6 - Entrego a declaração periodica de IVA 
(se ficar enquadrado em regime normal)



Declaração
de início de
atividade



Declaração 
de início de 
atividade

• A previsão de volume de negócios indicada será 
convertida para o volume anual correspondente

Se o valor apurado for superior a € 10.000 significa 
que fica enquadrado no regime normal de IVA 

EXEMPLO 1 

Início de atividade 01 de maio
Volume de Negócios indicado até 31 de dezembro = € 9.000

X    =   13.500€  
9.000 €                      8 meses

    X                           12 meses

REGIME 
DE IVA



Declaração 
do início de 
atividadeREGIME 

DE IVA • Indicada na declaração de início de atividade

Se o valor apurado for inferior ou igual a € 10.000 significa que fica 
enquadrado no regime de isenção de IVA (art.º 53.º do CIVA)

Se a 31 de dezembro o rendimento anual recebido for superior 
ao estimado e feito o cálculo supra o resultado de X for superior

 a 10.000€ deverá fazer uma declaração de alteração no mês de janeiro

EXEMPLO 2 

Início de atividade 01 de maio
Volume de Negócios indicado até 31 de dezembro = € 6.000

X    =   9.000€  
6.000 €                      8 meses

    X                           12 meses



Início de
atividade

VALOR ANUAL DE 
RENDIMENTOS ESTIMADO

Regime Simplificado 
≤ 200.000 €

 (exceto se optar pelo Regime 
de Contabilidade Organizada)

Regime de Contabilidade  
Organizada 
> 200.000 €

REGIME 
DE IRS



Faturas



Faturas

FATURA SEM NÚMERO 
DE CONTRIBUINTE

• Não deduzo nas despesas de IRS

• Não usufruo do benefício fiscal do 
IVA em alguns setores de atividade

• Não me habilito ao sorteio Fatura da 
Sorte

FATURA COM NÚMERO 
DE CONTRIBUINTE

• O IVA é entregue ao estado

• Deduzo nas despesas de IRS

• Usufruo do benefício fiscal do IVA 
em alguns setores de atividade

• Habilito-me ao sorteio Fatura da 
Sorte (certificados de aforro no valor 
de € 35.000 ou € 50.000)

co
nsu

midor final



Deduções
e-Fatura



VOU 
TRABALHAR 
PARA O 
ESTRANGEIRO

ONDE PEÇO A MINHA ALTERAÇÃO DE MORADA

Com nacionalidade Portuguesa

No cartão do cidadão

Sem nacionalidade Portuguesa

Em qualquer serviço de 
Finanças ou loja do Cidadão

Nomeio um representante fiscal se for morar 
para fora da União Europeia



Contacta-n�

Entrar no mercado de trabalho 
implica o cumprimento de 
algumas obrigações fiscais.

Com esta apresentação são 
focados alguns pontos 
essenciais não dispensando a 
consulta de toda a informação 
existente no Portal das Finanças.

SERVIÇO DE FINANÇAS


