
Outubro 2012 

DIA OBRIGAÇÕES IMPRESSOS LOCAL DE ENTREGA LOCAL DE PAGAMENTO OBSERVAÇÕES 

10

10

IVA Declaração Periódica Internet

 Segurança  
Social 

Declaração de remunerações relativas a Setembro de 
2012 

Declaração de remunerações  
(MOD. RC3008/2011- DGSSS) Internet n/a

 Segurança  
Social 

Pagamento das contribuições relativas a Setembro de 
2012 n/a n/a

Balcão bancário 
CRSS 
Internet
CTT/Multibanco

22

22

IRS/IRC/Selo Pagamento do IRC e IRS retidos, e do Imposto do 
Selo, referentes a Setembro de 2012 

Declaração de retenções na fonte de 
IRS/IRC e Imposto do Selo Internet

Internet 
Tesouraria de Finanças 
CTT/ Multibanco 
Outras entidades cobradoras                             

22 IVA Envio de declaração recapitulativa mensal referente a 
Setembro de 2012 

Declaração recapitulativa: 
Transmissões intracomunitárias de bens 
e operações assimiladas / prestações 
de serviços 

Internet
 n/a

22 IVA
Envio de declaração recapitulativa trimestral referente 
ao 3.º trimestre de 2012 
 

Declaração recapitulativa: 
Transmissões intracomunitárias de bens 
e operações assimiladas / prestações 
de serviços 

Internet n/a

31 IRS/IRC
Declaração de rendimentos pagos ou colocados à 
disposição de sujeitos passivos não residentes em 
Agosto de 2012 

Modelo 30 Internet n/a

31 IRC 2ª prestação do Pagamento especial por conta (se 
aplicável) Modelo P1 Internet  

 

  

 

Envio electrónico de informação 
adicional, em caso de reembolso

Declaração entregue em suporte digital 
ou através da internet para empresas 
com mais de 10 trabalhadores

O valor devido é apurado através do 
software da Segurança Social (registo 
necessário); até 150 €, pagamento no 
CRSS; sem limite de montante, 
pagamento efectuado com cheque 
visado ou através de cartão multibanco

Aplicável a sujeitos passivos no regime 
normal de tributação, com periodicidade 
mensal e trimestral, quando o total das 
transmissões intracomunitárias de bens 
a incluir na Declaração Recapitulativa 
tenha, no trimestre em curso ou em 
qualquer um dos quatro trimestres 
anteriores, excedido 100.000 €

Aplicável a sujeitos passivos no regime 
normal de tributação, com periodicidade 
trimestral, quando o total das transmis-
sões intracomunitárias de bens a incluir 
na Declaração Recapitulativa não 
exceda 100.000 € no trimestre em curso 
ou em qualquer um dos quatro 
trimestres anteriores

A efectuar durante o mês de Março ou 
em duas prestações durante os meses 
de Março e Outubro do ano a que 
respeita ou, no caso de período de 
tributação não coincidente com o ano 
civil, no 3º e 10.º meses do respectivo 
período de tributação Não aplicável ao 
exercício em que se inicia a actividade e 
no seguinte

Internet 
Tesouraria de Finanças 
CTT/ Multibanco 
Outras entidades cobradoras

Internet 
Tesouraria de Finanças 
CTT 
Multibanco 
Outras entidades cobradoras



  

DIA OBRIGAÇÕES IMPRESSOS LOCAL DE ENTREGA  LOCAL DE PAGAMENTO OBSERVAÇÕES 

12 IVA Envio da declaração mensal referente ao mês de 
Setembro de 2012 e anexos Declaração Periódica Internet

Internet 
Tesouraria de Finanças 
CTT/ Multibanco 
Outras entidades cobradoras                             

12 Segurança 
Social

Declaração de remunerações relativas a Outubro de 
2012 

Declaração de remunerações  
(MOD. RC3008/2011- DGSSS) Internet n/a

Declaração entregue em suporte digital ou 
através da internet para empresas com 
mais de 10 trabalhadores 

15 IVA Envio da declaração trimestral referente ao 3.º 
trimestre de 2012 e anexos Declaração Periódica Internet

Internet 
Tesouraria de Finanças 
CTT/ Multibanco 
Outras entidades cobradoras                             

Envio electrónico de informação adicional, 
em caso de reembolso 

20 Segurança 
Social

Pagamento das contribuições relativas a Outubro de 
2012 n/a n/a

Balcão bancário 
CRSS 
Internet 
CTT/Multibanco 

O valor devido é apurado através do 
software da Segurança Social (registo 
necessário); até 150 €, pagamento no 
CRSS; sem limite de montante, pagamento 
efectuado com cheque visado ou através 
de cartão multibanco  

20 IRS/IRC/Selo Pagamento do IRC e IRS retidos, e do Imposto do 
Selo, referentes a Outubro de 2012 

Declaração de retenções na fonte de 
IRS/IRC e Imposto do Selo Internet

Internet 
Tesouraria de Finanças 
CTT/ Multibanco 
Outras entidades cobradoras                             

20 IVA Envio de declaração recapitulativa mensal referente a 
Outubro de 2012 

Declaração recapitulativa: 
Transmissões intracomunitárias de bens 
e operações assimiladas / prestações 
de serviços 

Internet
 n/a

Aplicável a sujeitos passivos no regime 
normal de tributação, com periodicidade 
mensal e trimestral, quando o total das 
transmissões intracomunitárias de bens a 
incluir na Declaração Recapitulativa tenha, 
no trimestre em curso ou em qualquer um 
dos quatro trimestres anteriores, excedido 
100.000 € 

30 IRS/IRC
Declaração de rendimentos pagos ou colocados à 
disposição de sujeitos passivos não residentes em 
Setembro de 2012 

Modelo 30 Internet n/a

Novembro 2012

Envio electrónico de informação 
adicional, em caso de reembolso



DIA OBRIGAÇÕES IMPRESSOS LOCAL DE ENTREGA  LOCAL DE PAGAMENTO OBSERVAÇÕES 

10 IVA Envio da declaração mensal referente ao mês de 
Outubro de 2012 e anexos

Dezembro 2012

Declaração Periódica Internet

Internet 
Tesouraria de Finanças 
CTT/ Multibanco 
Outras entidades cobradoras                             

Envio electrónico de informação adicional, 
em caso de reembolso 

10 Segurança 
Social

Declaração de remunerações relativas a Novembro de 
2012

Declaração de remunerações 
(MOD. RC3008/2011- DGSSS) Internet n/a

Declaração entregue em suporte digital ou 
através da internet para empresas com 
mais de 10 trabalhadores 

15 IRC 3º Pagamento por conta Modelo P1 Internet

Internet
Tesouraria de Finanças
CTT/ Multibanco
Outras entidades cobradoras                             

A efectuar durante os meses de Julho, 
Setembro e até 15 de Dezembro do próprio 
ano a que respeita o lucro tributável ou, no 
caso de período de tributação não 
coincidente com o ano civil, no 7º mês, no 
9º mês e até ao dia 15 do 12º mês do 
respectivo período de tributação  
Possibilidade de limitar / dispensa a partir 
do 2º pagamento por conta 

15 IRC 3º Pagamento adicional por conta Modelo P1 Internet

Internet
Tesouraria de Finanças
CTT/ Multibanco
Outras entidades cobradoras                             

A efectuar durante os meses de Julho, 
Setembro e até 15 de Dezembro do próprio 
ano a que respeita o lucro tributável ou, no 
caso de período de tributação não 
coincidente com o ano civil, no 7º mês, no 
9º mês e até ao dia 15 do 12º mês do 
respectivo período de tributação 
Aplicável a entidades que estejam 
obrigadas a efectuar pagamentos por conta 
e o pagamento especial por conta, que 
devessem Derrama Estadual com 
referência ao período de tributação 



Dezembro 2012

DIA OBRIGAÇÕES IMPRESSOS LOCAL DE ENTREGA  LOCAL DE PAGAMENTO OBSERVAÇÕES 

20 Segurança 
Social

Pagamento das contribuições relativas a Novembro de 
2012 n/a n/a 

Balcão bancário
CRSS
Internet
CTT/Multibanco

O valor devido é apurado através do 
software da Segurança Social (registo 
necessário); até 150 €, pagamento no 
CRSS; sem limite de montante, pagamento 
efectuado com cheque visado ou através 
de cartão multibanco  

20 IRS/IRC/Selo Pagamento do IRC e IRS retidos, e do Imposto do 
Selo, referentes a Novembro de 2012

Declaração de retenções na fonte de 
IRS/IRC e Imposto do Selo Internet 

Internet
Tesouraria de Finanças
CTT/ Multibanco

20 IVA Envio de declaração recapitulativa mensal referente a 
Novembro de 2012

Declaração recapitulativa: 
Transmissões intracomunitárias de bens 
e operações assimiladas / prestações 
de serviços

Internet n/a

Aplicável a sujeitos passivos no regime 
normal de tributação, com periodicidade 
mensal e trimestral, quando o total das 
transmissões intracomunitárias de bens a 
incluir na Declaração Recapitulativa tenha, 
no trimestre em curso ou em qualquer um 
dos quatro trimestres anteriores, excedido 
100.000 € 

20 IRS 3º Pagamento por conta n/a n/a

Internet
Tesouraria de Finanças
CTT/ Multibanco
Outras entidades cobradas

Aplicável a sujeitos passivos titulares de 
rendimentos da Categoria B 

31 IRS/IRC
Declaração de rendimentos pagos ou colocados à 
disposição de sujeitos passivos não residentes em 
Outubro de 2012

Modelo 30 Internet n/a



Janeiro 2013

DIA OBRIGAÇÕES IMPRESSOS LOCAL DE ENTREGA  LOCAL DE PAGAMENTO OBSERVAÇÕES 

10 IVA Envio da declaração mensal referente ao mês de
Novembro de 2012 e anexos Declaração Periódica Internet

Internet
Tesouraria de Finanças
CTT/ Multibanco
Outras entidades cobradoras                             

Envio electrónico de informação adicional,
em caso de reembolso

10 Segurança 
Social

Declaração de remunerações relativas a Dezembro de
2012 

Declaração de remunerações 
(MOD. RC3008/2011- DGSSS) Internet n/a

Declaração entregue em suporte digital ou
através da internet para empresas com
mais de 10 trabalhadores   

21 Segurança 
Social

Pagamento das contribuições relativas a Dezembro de
2012 n/a n/a

Balcão bancário
CRSS
Internet
CTT
Multibanco

O valor devido é apurado através do
software da Segurança Social (registo
necessário); até 150 €,, pagamento no     
CRSS; sem limite de montante, pagamento 
efectuado com cheque visado ou através 
de cartão multibanco  

21 IRS/IRC/Selo Pagamento do IRC e IRS retidos, e do Imposto do
Selo, referentes a Dezembro de 2012 

Declaração de retenções na fonte de
IRS/IRC e Imposto do Selo Internet

Internet
Tesouraria de Finanças
CTT/ Multibanco
Outras entidades cobradoras                             

21 IVA Envio de declaração recapitulativa mensal referente a
Dezembro de 2012 

Declaração recapitulativa: 
Transmissões intracomunitárias de bens 
e operações assimiladas / prestações 
de serviços

Internet
 n/a

Aplicável a sujeitos passivos no regime
normal de tributação, com periodicidade
mensal e trimestral, quando o total das
transmissões intracomunitárias de bens a
incluir na Declaração Recapitulativa tenha,
no trimestre em curso ou em qualquer um
dos quatro trimestres anteriores, excedido       
100.000 € 

21 IVA Envio de declaração recapitulativa trimestral referente
ao 4.º trimestre de 2012 

Declaração recapitulativa: 
Transmissões intracomunitárias de bens 
e operações assimiladas / prestações 
de serviços

Internet n/a

Aplicável a sujeitos passivos no regime
normal de tributação, com periodicidade
trimestral, quando o total das transmissões
intracomunitárias de bens a incluir na
Declaração Recapitulativa não exceda     
100.000 € no trimestre em curso ou em 
qualquer um dos quatro trimestres 
anteriores 

21 IRS/IRC Comunicação de rendimentos pagos, e de retenções e
deduções efectuadas, referentes a 2012 Modelo não oficial n/a n/a

31 IRS/IRC Comunicação de rendimentos pagos e retenções
efectuadas a taxas liberatórias, referentes a 2012  Modelo 39 Internet n/a  

31 IRS/IRC
Declaração de rendimentos pagos ou colocados à
disposição de sujeitos passivos não residentes em
Novembro de 2012  

Modelo 30 Internet n/a  



Resumo Anual 2012

Obrigações - Pessoas Singulares JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO SET OUT NOV DEZ JAN 13

IRS Entrega da declaração modelo 3 e anexos (Categorias A e / ou H), relativa a 2011 30 1) 30 2)

IRS Entrega da declaração modelo 3 e anexos (outras Categorias), relativa a 2011 30 1) 31 2)

IRS Pagamentos por conta (Categoria B) 20 20 20

IRS Pagamento do IRS relativo a 2011 31

IRS/IRC Declaração de rendimentos pagos, e de retenções, deduções, contribuições sociais e de saúde e 
quotizações, referentes a 2011 29

IRS/IRC/Selo Pagamento de imposto retido (contabilidade organizada), e do Imposto do Selo 20 20 20 20 21 20 20 20 20 22 20 20 21

IVA Envio da declaração mensal e anexos 10 10 12 10 10 11 10 10 10 10 12 10 10

IVA Envio da declaração trimestral e anexos 15 15 16 15

IVA Envio da declaração recapitulativa mensal (transmissões intracomunitárias e prestações de serviços) 20 20 20 20 21 20 20 20 20 22 20 20 21

IVA Envio da declaração recapitulativa trimestral (transmissões intracomunitárias e prestações de serviços) 20 20 20 22 21

IES/Declaração Anual Envio da IES/Declaração Anual e anexos aplicáveis (contabilidade organizada) referente a 2011 15

Dossier Fiscal Prazo limite para constituição do processo de documentação fiscal (contabilidade organizada) referente a 
2011 15

Segurança Social Declaração de remunerações 10 10 12 10 10 11 10 10 10 10 12 10 10

Segurança Social Declaração do valor da actividade, para trabalhadores independentes, respeitante a 2011 15

Segurança Social Pagamento de contribuições 20 20 20 20 21 20 20 20 20 22 20 20 21

IMI Pagamento do Imposto Municipal sobre Imóveis 30 30

Planeamento Fiscal Comunicação, por promotores, de esquemas e actuações de planeamento fiscal propostos/acompanhados 20 dias subsequentes ao termo do mês a que respeitam 

Planeamento Fiscal Comunicação, por utilizadores, de esquemas e actuações de planeamento fiscal adoptados Até ao fim do mês seguinte em que foram adoptados 

IUC Pagamento do Imposto Único de Circulação Até ao último dia do mês da matrícula 

1) Entrega em papel 

 
2) Transmissão electrónica de dados 

 



Obrigações - Pessoas Colectivas JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ JAN 2013 

IRC Pagamentos por conta              31   30     15   

IRC Pagamento adicional por conta              31   30     15   

IRC Pagamento especial por conta     31             31       

IRC Envio da Declaração Modelo 22 relativa a 2011, pagamento do IRC, da Derrama e da Derrama Estadual         31                 

IRS/IRC Comunicação de rendimentos pagos e retenções efectuadas a taxas liberatórias, referentes ao ano anterior 31                       31 

IRS/IRC Comunicação de rendimentos pagos e de retenções e deduções efectuadas, referentes ao ano anterior 20                       21 

IRS/IRC Declaração de rendimentos pagos e de retenções, deduções, contribuições sociais e de saúde e quotizações, 
referentes a 2011   29                       

IRS/IRC Comunicação de rendimentos isentos, dispensados de retenção ou com redução de taxa, pagos em 2011             31             

IRS/IRC Declaração de rendimentos pagos ou colocados à disposição de sujeitos passivos não residentes em 2011             31             

IRS/IRC Declaração de rendimentos pagos ou colocados à disposição de sujeitos passivos não residentes em 2012     31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 31 

IRS/IRC/Selo Pagamento do IRC e IRS retidos, e do Imposto do Selo 20 20 20 20 21 20 20 20 20 22 20 20 21 

IVA Envio da declaração mensal e anexos 10 10 12 10 10 11 10 10 10 10 12 10 10 

IVA Envio da declaração trimestral e anexos   15     15     16     15     

IVA Envio da declaração recapitulativa mensal (transmissões intracomunitárias e prestações de serviços) 20 20 20 20 21 20 20 20 20 22 20 20 21 

IVA Envio da declaração recapitulativa trimestral (transmissões intracomunitárias e prestações de serviços) 20     20     20     22     21 

IES/Declaração Anual Envio da IES/Declaração Anual referente a 2011, e anexos aplicáveis             15             

Dossier Fiscal Prazo limite para constituição / entrega (quando aplicável) do processo de documentação fiscal, referente a 2011             15             

Preços de Transferência Prazo limite para organização da documentação (quando aplicável) relativa à política de preços de transferência, 
referente a 2011             15             

Planos de acções Comunicação da criação ou aplicações (de valores mobiliários) em planos de opção/subscrição/atribuição/outros, 
em benefício de colaboradores e/ou Membros de Órgãos Estatutários, com referência a 2011           30               

Emissão de valores 
mobiliários Comunicação pelas entidades emitentes de valores mobiliários, com referência a 2011             31             

Segurança Social Declaração de remunerações 10 10 12 10 10 11 10 10 10 10 12 10 10 

Segurança Social Pagamento decontribuições 20 20 20 20 21 20 20 20 20 22 20 20 21 

Segurança Social Comunicação da admissão de novos trabalhadores Com referência à data de produção de efeitos do contrato ou ao início da actividade 

Mapa de Férias Prazo limite para elaboração e afixação, pelo empregador, do mapa de férias referente a 2012  16 
  
  
  

IMI Pagamento do Imposto Municipal sobre Imóveis      30       30    
  
  
  

Planeamento Fiscal Comunicação, por promotores, de esquemas e actuações de planeamento fiscal propostos / acompanhados 20 dias subsequentes ao termo do mês a que respeitam 

Planeamento Fiscal Comunicação, por utilizadores, de esquemas e actuações de planeamento fiscal adoptados Até ao fim do mês seguinte em que foram adoptados 

IUC Pagamento do Imposto Único de Circulação Até ao último dia do mês da matrícula 

Resumo Anual 2012


