
CALENDÁRIO FISCAL 2020

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

 IRC - IRS (comuns)

DMR - Declaração Mensal de Remunerações do trabalho dependente sujeitos a IRS (relativas ao mês anterior) (entrega) 10 10 10 13 11 12 10 10 10 12 10 10

IES - Envio da IES/Declaração Anual referente a 2019 e anexos aplicáveis 15

Constituição/entrega Dossier Fiscal referente a 2019 15

Entregas Retenções mês anterior (IRS, IRC E IS) 20 20 20 20 20 22 20 20 21 20 20 21

Comunicação de Inventários (todas as entidades com regime de contabilidade organizada) 31

Modelo 10 - Declaração retenções/rendimentos pagos em 2019 10

Modelo 30 - Declaração rendimentos pagos a sujeitos passivos não residentes 31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 (1)

Modelo 39 - Comunicação rendimentos/retenções taxas liberatórias de 2019 29

 IRC 

Modelo 22 - Entrega da declaração referente a 2019, pagamento IRC, Derrama e Derrama Estadual 31

PEC - Pagamento Especial por Conta 31 31

Pagamento por Conta 31 30 15

Pagamento Adicional por Conta 31 30 15

Opção ou renúncia pelo Regime Simplificado de determinação da matéria colectável 29

 IRS

Consulta, registo e confirmação electrónica de faturas no Portal e-fatura (consumidor final) 25

Consulta e reclamação eletrónica de faturas e aceitação fiscal no Modelo 3 IRS (ano anterior) 31

Modelo 3 - Entrega para todas as categorias de rendimentos 30

Comunicação rendimentos pagos, retenções e deduções efectuadas referentes a 2019 20

Pagamento por Conta (Categoria B) 20 21 21

Pagamento IRS 2019 31

Opção pelo Regime da Contabilidade Organizada 31

Modelo 44 - Declaração anual de Rendas 31

 IVA

Declaração IVA Mensal e anexos - Envio 10 10 10 13 11 12 10 10 10 12 10 10

Declaração IVA Mensal e anexos - Pagamento 15 17 16 15 15 15 15 17 15 15 16 15

Declaração IVA Trimestral e anexos - Envio 17 15 17 16

Declaração IVA Trimestral e anexos - Pagamento 20 20 20 20

Comunicação e-fatura (emitidas mês anterior) 15 12 12 13 12 12 13 12 14 12 12 14

Declaração Recapitulativa Mensal (Transmissão Intracomunitária de Bens e Prestações de Serviços) - Envio 20 20 20 20 20 22 20 20 21 20 20 21

Declaração Recapitulativa Trimestral (Transmissão Intracomunitária de Bens e Prestações de Serviços) - Envio 20 20 20 20

 IMPOSTO DE SELO (IS)

Declaração Mensal 20 20 20 20 20 22 20 20 21 20 20 21

 SEGURANÇA SOCIAL

Declaração de remunerações relativa ao mês anterior (entrega) 10 10 10 13 11 12 10 10 10 12 10 10

Pagamento de contribuições (Trabalhadores dependentes e independentes -TI) 20 20 20 20 20 22 20 20 21 20 20 21

Entidades Contratantes - Pagamento de Contribuições (TI) referentes a ano anterior Até ao dia 20 do mês seguinte à notificação da SS

Declaração Trimestral do Valor da Atividade (Trabalhadores Independentes) 31 30 31 31

Declaração Anual do Valor da Atividade (Trabalhadores Independentes - Anexo SS) 31

Comunicação Admissão de novos trabalhadores Nas 24 h anteriores à data de produção de efeitos do contrato de trabalho

 FCT e FGCT

Pagamento da contribuição para o Fundo de Compensação do Trabalho e Fundo de Garantia de Compensação do Trabalho 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

 IMI

Pagamento do imposto liquidado (1ª, 2ª, 3ª prestação, de acordo com o valor a pagar) 31 31 30

AIMI - Pagamento do Adicional ao Imp. Municipal sobre Imóveis 30

 IUC

Liquidação e pagamento do Imposto Único de Circulação - Viaturas Última dia do mês da matrícula (se for dia útil) ou primeiro dia útil do mês seguinte

(1) A entregar até ao final do 2º mês seguinte aquele em que ocorrer o acto do pagamento

Nota: Este calendário reporta as principais obrigações declarativas. Para informação mais detalhada consulte os respectivos calendários mensais



CALENDÁRIO FISCAL  2020                                    JANEIRO

Dia  Obrigação Fiscal  Descrição  Onde  Meio Pagamento

10 IRS/IRC/Seg. Social

Envio da Declaração Mensal de Remunerações, 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 2º, 2º- A e 12º do Código do IRS, para comunicação daqueles 

rendimentos e respetivas retenções de imposto, das deduções efetuadas relativamente a contribuições 

obrigatórias para regimes de proteção social e subsistemas legais de saúde e a quotizações sindicais, 

relativas ao mês anterior (Dezembro 2019)

Portal da Autoridade 

Tributária
n/a

10 Seg. Social Entrega da declaração de remunerações do mês anterior (Dezembro de 2019) Portal Segurança Social

10 IVA
Envio da Declaração Periódica, acompanhada dos anexos que se mostrem devidos, pelos sujeitos passivos 

do regime normal mensal, relativa às operações efetuadas em Novembro de 2019

Portal da Autoridade 

Tributária

15 IVA Pagamento do IVA mensal (Novembro 2019) devido ao Estado 

Home Banking                         

Repartição de Finanças                                           

CTT / Multibanco                                            

Outras entidades cobradoras

15 IVA Comunicação dos elementos das faturas emitidas no mês anterior (Dezembro 2019)
Portal da Autoridade 

Tributária
n/a

20 FCT/FGCT Pagamento das contribuições referentes ao mês anterior (Dezembro de 2019)

Home Banking                                            

CTT / Multibanco                                            

Outras entidades cobradoras

20 IRS/IRC Comunicação de rendimentos pagos, de retenções e deduções efetuadas referentes a 2019 n/a n/a

20 IRS/IRC/IS
Envio da Declaração de retenções na fonte e pagamento do IRC e IRS retidos e do Imposto de Selo 

referentes ao mês anterior (Dezembro 2019)

Portal da Autoridade 

Tributária

Home Banking                         

Repartição de Finanças                                           

CTT / Multibanco                                            

Outras entidades cobradoras

20 Seg. Social Pagamento das contribuições relativas ao mês anterior (Dezembro 2019)

Home Banking                                                                      

CTT / Multibanco                                            

Balcão bancário

20 IVA

Envio da Declaração Recapitulativa, pelos sujeitos passivos do regime normal mensal, que no mês 

anterior tenham efetuado transmissões intracomunitárias de bens e/ou prestações de serviços noutros 

Estados Membro, quando tais operações sejam aí localizadas nos termos do artigo 6.º do CIVA, e para os 

sujeitos passivos do regime normal trimestral quando o total das transmissões intracomunitárias de 

bens a incluir na declaração tenha no trimestre em curso (ou em qualquer mês do trimestre) excedido o 

montante de € 50 000

Portal da Autoridade 

Tributária
n/a

20 IVA

Envio da Declaração Recapitulativa, pelos sujeitos passivos do regime normal trimestral que no 

trimestre anterior tenham efetuado transmissões intracomunitárias de bens e/ou prestações de serviços 

noutros Estados Membro, quando tais operações sejam aí localizadas nos termos do artigo 6º do CIVA e o 

montante das transmissões intracomunitárias a incluir não tenha excedido € 50 000 no trimestre em 

curso ou em qualquer um dos 4 trimestres anteriores

Portal da Autoridade 

Tributária
n/a

31 IVA Opção pela alteração do regime ou periodicidade do IVA para o corrente ano (2020)
Portal da Autoridade 

Tributária
n/a

31 IVA
Entrega Declaração de alterações dos contribuintes que tenham ultrapassado os limites previstos no artigo 

53º e 60º do CIVA

Portal da Autoridade 

Tributária
n/a

31 IRS

Entrega da Declaração Modelo 44, pelos sujeitos passivos de IRS com rendimentos da categoria F que 

estejam dispensados e não tenham optado pela emissão de recibos de rendas eletrónicos e ainda as 

entidades a que se refere o n.º 7 do artigo 78º- E do CIRS.

Portal da Autoridade 

Tributária
n/a

31 IRC/IVA

Comunicação do inventário relativo ao último dia do exercício do ano anterior, pelas pessoas singulares 

ou coletivas, com sede, estabelecimento estável ou domicílio fiscal em território português, que 

disponham de contabilidade organizada.

Portal da Autoridade 

Tributária
n/a



CALENDÁRIO FISCAL  2020                                     FEVEREIRO

Dia  Obrigação Fiscal  Descrição  Onde  Meio Pagamento

10 IRS/IRC/Seg. Social

Envio da Declaração Mensal de Remunerações, 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 e 12.º do Código do IRS, para comunicação daqueles 

rendimentos e respetivas retenções de imposto, das deduções efetuadas relativamente a contribuições 

obrigatórias para regimes de proteção social e subsistemas legais de saúde e a quotizações sindicais, 

relativas ao mês anterior (Janeiro 2020)

Portal da Autoridade 

Tributária
n/a

10 IRS/IRC
Entrega da Declaração Modelo 10,  nos casos em que seja possivel pelos sujeitos passivos que sejam 

devedores de rendimentos que não foram declarados na declaração mensal de remunerações (DMR)

Portal da Autoridade 

Tributária
n/a

10 Seg. Social Entrega da declaração de remunerações do mês anterior (Janeiro 2020) Portal Segurança Social n/a

10 IVA
Envio da Declaração Periódica, acompanhada dos anexos que se mostrem devidos, pelos sujeitos passivos 

do regime normal mensal, relativa às operações efetuadas em Dezembro de 2019 

Portal da Autoridade 

Tributária

Home Banking                         

Repartição de Finanças                                           

CTT / Multibanco                                            

Outras entidades cobradoras

12 IVA Comunicação dos elementos das faturas emitidas no mês anterior (Janeiro 2020)
Portal da Autoridade 

Tributária
n/a

17 IVA Pagamento do IVA mensal (Dezembro 2019) devido ao Estado 

Home Banking                         

Repartição de Finanças                                           

CTT / Multibanco                                            

Outras entidades cobradoras

17 IVA
Envio da Declaração Periódica, acompanhada dos anexos que se mostrem devidos, pelos sujeitos passivos 

do regime normal trimestral, relativa às operações efetuadas no 4.º trimestre do ano anterior (2019)

Portal da Autoridade 

Tributária

20 IVA Pagamento do IVA trimestral (4º Trimestre 2019) devido ao Estado 

Home Banking                         

Repartição de Finanças                                           

CTT / Multibanco                                            

Outras entidades cobradoras

20 FCT/FGCT Pagamento das contribuições referentes ao mês anterior (Janeiro 2019)

Home Banking                         

Repartição de Finanças                                           

CTT / Multibanco                                            

Outras entidades cobradoras

20 IRS/IRC/IS
Envio da Declaração de retenções na fonte e pagamento do IRC e IRS retidos e do Imposto de Selo 

referentes ao mês anterior (Janeiro 2020)

Portal da Autoridade 

Tributária

Home Banking                         

Repartição de Finanças                                           

CTT / Multibanco                                            

Outras entidades cobradoras

20 Seg. Social Pagamento das contribuições relativas ao mês anterior (Janeiro 2020)

Home Banking                                                                      

CTT / Multibanco                                            

Balcão bancário

20 IVA

Envio da Declaração Recapitulativa, pelos sujeitos passivos do regime normal mensal, que no mês 

anterior tenham efetuado transmissões intracomunitárias de bens e/ou prestações de serviços noutros 

Estados Membro, quando tais operações sejam aí localizadas nos termos do artigo 6.º do CIVA, e para os 

sujeitos passivos do regime normal trimestral quando o total das transmissões intracomunitárias de 

bens a incluir na declaração tenha no trimestre em curso (ou em qualquer mês do trimestre) excedido o 

montante de € 50 000.

Portal da Autoridade 

Tributária
n/a

25 IRS
Consulta, registo e confirmação de faturas no Portal das Finanças para efeitos de

deduções à coleta

Portal da Autoridade 

Tributária

25 IRS
Consulta e atualização, por transmissão eletrónica, dos dados relativos à

composição do agregado familiar e outros elementos pessoais relevantes

Portal da Autoridade 

Tributária

29 IRC Opção ou renúncia pelo Regime Simplificado de determinação da matéria colectável
Portal da Autoridade 

Tributária

29 IRS/IRC
Entrega da Declaração Modelo 30, declaração de rendimentos pagos ou colocados à disposição de sujeitos 

passivos não residentes

Portal da Autoridade 

Tributária
n/a

29 IRS/IRC

Envio da Declaração Modelo 39, pelas entidades devedoras ou entidades que tenham pago ou colocado à 

disposição dos respetivos titulares os rendimentos a que se refere o artigo 71.º do CIRS ou quaisquer 

rendimentos sujeitos a retenção na fonte a título definitivo, no ano anterior, cujos titulares sejam 

residentes e não beneficiem de isenção ou redução de taxa.

Portal da Autoridade 

Tributária
n/a



CALENDÁRIO FISCAL  2020                                   MARÇO

Dia  Obrigação Fiscal  Descrição  Onde  Meio Pagamento

10 IRS/IRC/Seg. Social

Envio da Declaração Mensal de Remunerações, 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 e 12.º do Código do IRS, para comunicação daqueles 

rendimentos e respetivas retenções de imposto, das deduções efetuadas relativamente a contribuições 

obrigatórias para regimes de proteção social e subsistemas legais de saúde e a quotizações sindicais, 

relativas ao mês anterior (Fevereiro 2020)

Portal da Autoridade 

Tributária
n/a

10 Seg. Social Entrega da declaração de remunerações do mês anterior (Fevereiro 2020) Portal Segurança Social n/a

10 IVA
Envio da Declaração Periódica, acompanhada dos anexos que se mostrem devidos, pelos sujeitos passivos 

do regime normal mensal, relativa às operações efetuadas em Janeiro de 2020

Portal da Autoridade 

Tributária

Home Banking                         

Repartição de Finanças                                           

CTT / Multibanco                                            

Outras entidades cobradoras

12 IVA Comunicação dos elementos das faturas emitidas no mês anterior (Fevereiro 2020)
Portal da Autoridade 

Tributária
n/a

16 IVA Pagamento do IVA mensal (Janeiro) devido ao Estado 

Home Banking                         

Repartição de Finanças                                           

CTT / Multibanco                                            

Outras entidades cobradoras

20 FCT/FGCT Pagamento das contribuições referentes ao mês anterior (Fevereiro 2020)

Home Banking                         

Repartição de Finanças                                           

CTT / Multibanco                                            

Outras entidades cobradoras

20 IRS/IRC/IS
Envio da Declaração de retenções na fonte e pagamento do IRC e IRS retidos e do Imposto de Selo 

referentes ao mês anterior (Fevereiro 2020)

Portal da Autoridade 

Tributária

Home Banking                         

Repartição de Finanças                                           

CTT / Multibanco                                            

Outras entidades cobradoras

20 Seg. Social Pagamento das contribuições relativas ao mês anterior (Fevereiro 2020)

Home Banking                                                                      

CTT / Multibanco                                            

Balcão bancário

20 IVA

Envio da Declaração Recapitulativa, pelos sujeitos passivos do regime normal mensal, que no mês 

anterior tenham efetuado transmissões intracomunitárias de bens e/ou prestações de serviços noutros 

Estados Membro, quando tais operações sejam aí localizadas nos termos do artigo 6.º do CIVA, e para os 

sujeitos passivos do regime normal trimestral quando o total das transmissões intracomunitárias de 

bens a incluir na declaração tenha no trimestre em curso (ou em qualquer mês do trimestre) excedido o 

montante de € 50 000.

Portal da Autoridade 

Tributária
n/a

31 IRS Consulta e reclamação eletrónica de faturas e aceitação fiscal no Modelo 3 IRS (ano anterior)
Portal da Autoridade 

Tributária
n/a

31 IRS
Entrega da declaração de alterações pelos sujeitos passivos de IRS que pretendem alterar o regime de 

determinação do rendimento 

Portal da Autoridade 

Tributária
n/a

31 IRC

Pagamento Especial por Conta (PEC) - Modelo P1                                                                                                         

Nota: Artigo 106º e) 11º - Passam a estar dispensados de efectuar o PEC:  Os sujeitos passivos que não efectuem o pagamento até 

final do terceiro mês do respectivo período de tributação, desde que as obrigações declarativas previstas (Modelo 22 e IES), relativas 

aos dois períodos de tributação anteriores, tenham sido cumpridas nos termos previstos.

Portal da Autoridade 

Tributária

Home Banking                         

Repartição de Finanças                                           

CTT / Multibanco                                            

Outras entidades cobradoras

31 IRS/IRC
Entrega da Declaração Modelo 30, declaração de rendimentos pagos ou colocados à disposição de sujeitos 

passivos não residentes

Portal da Autoridade 

Tributária
n/a



CALENDÁRIO FISCAL  2020                                   ABRIL

Dia  Obrigação Fiscal  Descrição  Onde  Meio Pagamento

13 IRS/IRC/Seg. Social

Envio da Declaração Mensal de Remunerações, 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 e 12.º do Código do IRS, para comunicação daqueles 

rendimentos e respetivas retenções de imposto, das deduções efetuadas relativamente a contribuições 

obrigatórias para regimes de proteção social e subsistemas legais de saúde e a quotizações sindicais, 

relativas ao mês anterior (Março 2020)

Portal da Autoridade 

Tributária
n/a

13 Seg. Social Entrega da declaração de remunerações do mês anterior (Março 2020) Portal Segurança Social n/a

13 IVA
Envio da Declaração Periódica, acompanhada dos anexos que se mostrem devidos, pelos sujeitos passivos 

do regime normal mensal, relativa às operações efetuadas em Fevereiro de 2020

Portal da Autoridade 

Tributária

Home Banking                         

Repartição de Finanças                                           

CTT / Multibanco                                            

Outras entidades cobradoras

13 IVA Comunicação dos elementos das faturas emitidas no mês anterior (Março 2020)
Portal da Autoridade 

Tributária
n/a

15 IVA Pagamento do IVA mensal (Fevereiro) devido ao Estado 

Home Banking                         

Repartição de Finanças                                           

CTT / Multibanco                                            

20 FCT/FGCT Pagamento das contribuições referentes ao mês anterior (Março 2020) n/a

Home Banking                         

Repartição de Finanças                                           

CTT / Multibanco                                            

Outras entidades cobradoras

20 IRS/IRC/IS
Envio da Declaração de retenções na fonte e pagamento do IRC e IRS retidos e do Imposto de Selo 

referentes ao mês anterior (Março 2020)

Portal da Autoridade 

Tributária

Home Banking                         

Repartição de Finanças                                           

CTT / Multibanco                                            

Outras entidades cobradoras

20 Seg. Social Pagamento das contribuições relativas ao mês anterior (Março 2020) n/a

Home Banking                                                                      

CTT / Multibanco                                            

Balcão bancário

20 IVA

Envio da Declaração Recapitulativa, pelos sujeitos passivos do regime normal mensal, que no mês 

anterior tenham efetuado transmissões intracomunitárias de bens e/ou prestações de serviços noutros 

Estados Membro, quando tais operações sejam aí localizadas nos termos do artigo 6.º do CIVA, e para os 

sujeitos passivos do regime normal trimestral quando o total das transmissões intracomunitárias de 

bens a incluir na declaração tenha no trimestre em curso (ou em qualquer mês do trimestre) excedido o 

montante de € 50 000.

Portal da Autoridade 

Tributária
n/a

20 IVA

Envio da Declaração Recapitulativa, pelos sujeitos passivos do regime normal trimestral que no trimestre 

anterior tenham efetuado transmissões intracomunitárias de bens e/ou prestações de serviços noutros 

Estados Membro, quando tais operações sejam aí localizadas nos termos do artigo 6.º do CIVA e o 

montante das transmissões intracomunitárias a incluir não tenha excedido € 50 000 no trimestre em 

curso ou em qualquer um dos 4 trimestres anteriores (1º Trimestre 2020)

Portal da Autoridade 

Tributária
n/a

30 Seg. Social Declaração Trimestral do Valor da Atividade (Trabalhadores Independentes)

30 IRS/IRC
Entrega da Declaração Modelo 30, declaração de rendimentos pagos ou colocados à disposição de sujeitos 

passivos não residentes

Portal da Autoridade 

Tributária
n/a



CALENDÁRIO FISCAL  2020                                  MAIO

Dia  Obrigação Fiscal  Descrição  Onde  Meio Pagamento

11 IRS/IRC/Seg. Social

Envio da Declaração Mensal de Remunerações, 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 e 12.º do Código do IRS, para comunicação daqueles 

rendimentos e respetivas retenções de imposto, das deduções efetuadas relativamente a contribuições 

obrigatórias para regimes de proteção social e subsistemas legais de saúde e a quotizações sindicais, 

relativas ao mês anterior (Abril 2020)

Portal da Autoridade 

Tributária
n/a

11 Seg. Social Entrega da declaração de remunerações do mês anterior (Abril 2020) Portal Segurança Social n/a

11 IVA
Envio da Declaração Periódica, acompanhada dos anexos que se mostrem devidos, pelos sujeitos passivos 

do regime normal mensal, relativa às operações efetuadas em Março de 2020

Portal da Autoridade 

Tributária

Home Banking                         

Repartição de Finanças                                           

CTT / Multibanco                                            

Outras entidades cobradoras

12 IVA Comunicação dos elementos das faturas emitidas no mês anterior (Abril 2020)
Portal da Autoridade 

Tributária
n/a

15 IVA Pagamento do IVA mensal (Março) devido ao Estado 

Home Banking                         

Repartição de Finanças                                           

CTT / Multibanco                                            

Outras entidades cobradoras

15 IVA
Envio da Declaração Periódica, acompanhada dos anexos que se mostrem devidos, pelos sujeitos passivos 

do regime normal trimestral, relativa às operações efetuadas no 1.º trimestre do ano corrente (2020)

Portal da Autoridade 

Tributária

20 IVA Pagamento do IVA trimestral (1º Trimestre 2020) devido ao Estado 

Home Banking                         

Repartição de Finanças                                           

CTT / Multibanco                                            

Outras entidades cobradoras

20 FCT/FGCT Pagamento das contribuições referentes ao mês anterior (Abril 2020) n/a

Home Banking                         

Repartição de Finanças                                           

CTT / Multibanco                                            

Outras entidades cobradoras

20 IRS/IRC/IS
Envio da Declaração de retenções na fonte e pagamento do IRC e IRS retidos e do Imposto de Selo 

referentes ao mês anterior (Abril 2020)

Portal da Autoridade 

Tributária

Home Banking                         

Repartição de Finanças                                           

CTT / Multibanco                                            

Outras entidades cobradoras

20 Seg. Social Pagamento das contribuições relativas ao mês anterior (Abril 2020) n/a

Home Banking                                                                      

CTT / Multibanco                                            

Balcão bancário

31 IRC

Envio da Declaração periódica de rendimentos Modelo 22, pelas entidades sujeitas a IRC, cujo período de 

tributação seja coincidente com o ano civil (2020).                                                                     

Pagamento do IRC, da Derrama e da Derrama Estadual (Modelo P1)

Portal da Autoridade 

Tributária

Home Banking                         

Repartição de Finanças                                           

CTT / Multibanco                                            

Outras entidades cobradoras

31 IRS/IRC
Entrega da Declaração Modelo 30, declaração de rendimentos pagos ou colocados à disposição de sujeitos 

passivos não residentes

Portal da Autoridade 

Tributária
n/a

31 IMI Pagamento do Imposto Municipal sobre Imóveis n/a

Home Banking                         

Repartição de Finanças                                           

CTT / Multibanco                                            

Outras entidades cobradoras



CALENDÁRIO FISCAL  2020                               JUNHO

Dia  Obrigação Fiscal  Descrição  Onde  Meio Pagamento

12 IRS/IRC/Seg. Social

Envio da Declaração Mensal de Remunerações, 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 e 12.º do Código do IRS, para comunicação daqueles 

rendimentos e respetivas retenções de imposto, das deduções efetuadas relativamente a contribuições 

obrigatórias para regimes de proteção social e subsistemas legais de saúde e a quotizações sindicais, 

relativas ao mês anterior (Maio 2020)

Portal da Autoridade 

Tributária
n/a

12 Seg. Social Entrega da declaração de remunerações do mês anterior (Maio 2020) Portal Segurança Social n/a

12 IVA
Envio da Declaração Periódica, acompanhada dos anexos que se mostrem devidos, pelos sujeitos passivos 

do regime normal mensal, relativa às operações efetuadas em Abril de 2020

Portal da Autoridade 

Tributária

Home Banking                         

Repartição de Finanças                                           

CTT / Multibanco                                            

Outras entidades cobradoras

12 IVA Comunicação dos elementos das faturas emitidas no mês anterior (Maio 2020)
Portal da Autoridade 

Tributária
n/a

15 IVA Pagamento do IVA mensal (Abril) devido ao Estado 

Home Banking                         

Repartição de Finanças                                           

CTT / Multibanco                                            

Outras entidades cobradoras

20 FCT/FGCT Pagamento das contribuições referentes ao mês anterior (Maio 2020) n/a

Home Banking                         

Repartição de Finanças                                           

CTT / Multibanco                                            

Outras entidades cobradoras

22 IRS/IRC/IS
Envio da Declaração de retenções na fonte e pagamento do IRC e IRS retidos e do Imposto de Selo 

referentes ao mês anterior (Maio 2020)

Portal da Autoridade 

Tributária

Home Banking                         

Repartição de Finanças                                           

CTT / Multibanco                                            

Outras entidades cobradoras

22 Seg. Social Pagamento das contribuições relativas ao mês anterior (Maio 2020) n/a

Home Banking                                                                      

CTT / Multibanco                                            

Balcão bancário

22 IVA

Envio da Declaração Recapitulativa, pelos sujeitos passivos do regime normal mensal, que no mês 

anterior tenham efetuado transmissões intracomunitárias de bens e/ou prestações de serviços noutros 

Estados Membro, quando tais operações sejam aí localizadas nos termos do artigo 6.º do CIVA, e para os 

sujeitos passivos do regime normal trimestral quando o total das transmissões intracomunitárias de 

bens a incluir na declaração tenha no trimestre em curso (ou em qualquer mês do trimestre) excedido o 

montante de € 50 000.

Portal da Autoridade 

Tributária
n/a

30 IRS/IRC
Entrega da Declaração Modelo 30, declaração de rendimentos pagos ou colocados à disposição de sujeitos 

passivos não residentes

Portal da Autoridade 

Tributária
n/a



CALENDÁRIO FISCAL  2020                               JULHO

Dia  Obrigação Fiscal  Descrição  Onde  Meio Pagamento

10 IRS/IRC/Seg. Social

Envio da Declaração Mensal de Remunerações, 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 e 12.º do Código do IRS, para comunicação daqueles 

rendimentos e respetivas retenções de imposto, das deduções efetuadas relativamente a contribuições 

obrigatórias para regimes de proteção social e subsistemas legais de saúde e a quotizações sindicais, 

relativas ao mês anterior (Junho 2020)

Portal da Autoridade 

Tributária
n/a

10 Seg. Social Entrega da declaração de remunerações do mês anterior (Junho 2020) Portal Segurança Social n/a

10 IVA
Envio da Declaração Periódica, acompanhada dos anexos que se mostrem devidos, pelos sujeitos passivos 

do regime normal mensal, relativa às operações efetuadas em Maio de 2020

Portal da Autoridade 

Tributária

Home Banking                         

Repartição de Finanças                                           

CTT / Multibanco                                            

Outras entidades cobradoras

13 IVA Comunicação dos elementos das faturas emitidas no mês anterior (Junho 2020)
Portal da Autoridade 

Tributária
n/a

15 IVA Pagamento do IVA mensal (Maio) devido ao Estado 

Home Banking                         

Repartição de Finanças                                           

CTT / Multibanco                                            

Outras entidades cobradoras

15 IES/Declaração Anual
Envio da IES / Declaração Anual referente a 2019 e anexos aplicáveis (IES/DA; IRC - Anexos A a H; IRS - 

Anexo I; IVA - Anexos L a P; ISelo - Anexo Q; IE - Anexos R, S e T)

Portal da Autoridade 

Tributária
n/a

15 Dossier Fiscal Constituição e entrega do processo de documentação fiscal, referente a 2019 n/a n/a

20 FCT/FGCT Pagamento das contribuições referentes ao mês anterior (Junho 2020) n/a

Home Banking                         

Repartição de Finanças                                           

CTT / Multibanco                                            

Outras entidades cobradoras

20 IRS/IRC/IS
Envio da Declaração de retenções na fonte e pagamento do IRC e IRS retidos e do Imposto de Selo 

referentes ao mês anterior (Junho 2020)

Portal da Autoridade 

Tributária

Home Banking                         

Repartição de Finanças                                           

CTT / Multibanco                                            

Outras entidades cobradoras

20 Seg. Social Pagamento das contribuições relativas ao mês anterior (Junho 2020) n/a

Home Banking                                                                      

CTT / Multibanco                                            

Balcão bancário

20 IVA

Envio da Declaração Recapitulativa, pelos sujeitos passivos do regime normal mensal, que no mês 

anterior tenham efetuado transmissões intracomunitárias de bens e/ou prestações de serviços noutros 

Estados Membro, quando tais operações sejam aí localizadas nos termos do artigo 6.º do CIVA, e para os 

sujeitos passivos do regime normal trimestral quando o total das transmissões intracomunitárias de 

bens a incluir na declaração tenha no trimestre em curso (ou em qualquer mês do trimestre) excedido o 

montante de € 50 000.

Portal da Autoridade 

Tributária
n/a

20 IVA

Envio da Declaração Recapitulativa, pelos sujeitos passivos do regime normal trimestral que no trimestre 

anterior tenham efetuado transmissões intracomunitárias de bens e/ou prestações de serviços noutros 

Estados Membro, quando tais operações sejam aí localizadas nos termos do artigo 6.º do CIVA e o 

montante das transmissões intracomunitárias a incluir não tenha excedido € 50 000 no trimestre em 

curso ou em qualquer um dos 4 trimestres anteriores (1º Trimestre 2020)

Portal da Autoridade 

Tributária
n/a

20 IRS Pagamento por Conta (Categoria B - Trabalhadores Independentes)
Portal da Autoridade 

Tributária

Home Banking                         

Repartição de Finanças                                           

CTT / Multibanco                                            

Outras entidades cobradoras

31 IRC Pagamento por Conta - Modelo P1
Portal da Autoridade 

Tributária

Home Banking                         

Repartição de Finanças                                           

CTT / Multibanco                                            

Outras entidades cobradoras

31 IRC Pagamento Adicional por Conta - Modelo P1
Portal da Autoridade 

Tributária

Home Banking                         

Repartição de Finanças                                           

CTT / Multibanco                                            

Outras entidades cobradoras

31 Seg. Social Declaração Trimestral do Valor da Atividade (Trabalhadores Independentes) n/a

31 IRS/IRC
Entrega da Declaração Modelo 30, declaração de rendimentos pagos ou colocados à disposição de sujeitos 

passivos não residentes

Portal da Autoridade 

Tributária
n/a



CALENDÁRIO FISCAL  2020                               AGOSTO

Dia  Obrigação Fiscal  Descrição  Onde  Meio Pagamento

10 IRS/IRC/Seg. Social

Envio da Declaração Mensal de Remunerações, 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 e 12.º do Código do IRS, para comunicação daqueles 

rendimentos e respetivas retenções de imposto, das deduções efetuadas relativamente a contribuições 

obrigatórias para regimes de proteção social e subsistemas legais de saúde e a quotizações sindicais, 

relativas ao mês anterior (Julho 2020)

Portal da Autoridade 

Tributária
n/a

10 Seg. Social Entrega da declaração de remunerações do mês anterior (Julho 2020) Portal Segurança Social n/a

10 IVA
Envio da Declaração Periódica, acompanhada dos anexos que se mostrem devidos, pelos sujeitos passivos 

do regime normal mensal, relativa às operações efetuadas em Junho de 2020

Portal da Autoridade 

Tributária

Home Banking                         

Repartição de Finanças                                           

CTT / Multibanco                                            

Outras entidades cobradoras

12 IVA Comunicação dos elementos das faturas emitidas no mês anterior (Julho 2020)
Portal da Autoridade 

Tributária
n/a

17 IVA Pagamento do IVA mensal (Junho) devido ao Estado 

Home Banking                         

Repartição de Finanças                                           

CTT / Multibanco                                            

Outras entidades cobradoras

17 IVA
Envio da Declaração Periódica, acompanhada dos anexos que se mostrem devidos, pelos sujeitos passivos 

do regime normal trimestral, relativa às operações efetuadas no 2º trimestre do ano corrente (2020)

Portal da Autoridade 

Tributária

20 IVA Pagamento do IVA trimestral (2º Trimestre 2020) devido ao Estado 

Home Banking                         

Repartição de Finanças                                           

CTT / Multibanco                                            

Outras entidades cobradoras

20 FCT/FGCT Pagamento das contribuições referentes ao mês anterior (Julho 2020) n/a

Home Banking                         

Repartição de Finanças                                           

CTT / Multibanco                                            

Outras entidades cobradoras

20 IRS/IRC/IS
Envio da Declaração de retenções na fonte e pagamento do IRC e IRS retidos e do Imposto de Selo 

referentes ao mês anterior (Julho 2020)

Portal da Autoridade 

Tributária

Home Banking                         

Repartição de Finanças                                           

CTT / Multibanco                                            

Outras entidades cobradoras

20 Seg. Social Pagamento das contribuições relativas ao mês anterior (Julho 2020) n/a

Home Banking                                                                      

CTT / Multibanco                                            

Balcão bancário

20 IVA

Envio da Declaração Recapitulativa, pelos sujeitos passivos do regime normal mensal, que no mês 

anterior tenham efetuado transmissões intracomunitárias de bens e/ou prestações de serviços noutros 

Estados Membro, quando tais operações sejam aí localizadas nos termos do artigo 6.º do CIVA, e para os 

sujeitos passivos do regime normal trimestral quando o total das transmissões intracomunitárias de 

bens a incluir na declaração tenha no trimestre em curso (ou em qualquer mês do trimestre) excedido o 

montante de € 50 000.

Portal da Autoridade 

Tributária
n/a

31 IRS/IRC
Entrega da Declaração Modelo 30, declaração de rendimentos pagos ou colocados à disposição de sujeitos 

passivos não residentes

Portal da Autoridade 

Tributária
n/a

31 IMI Pagamento do Imposto Municipal sobre Imóveis n/a

Home Banking                         

Repartição de Finanças                                           

CTT / Multibanco                                            

Outras entidades cobradoras



CALENDÁRIO FISCAL  2020                              SETEMBRO

Dia  Obrigação Fiscal  Descrição  Onde  Meio Pagamento

10 IRS/IRC/Seg. Social

Envio da Declaração Mensal de Remunerações, 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 e 12.º do Código do IRS, para comunicação daqueles 

rendimentos e respetivas retenções de imposto, das deduções efetuadas relativamente a contribuições 

obrigatórias para regimes de proteção social e subsistemas legais de saúde e a quotizações sindicais, 

relativas ao mês anterior (Agosto 2020)

Portal da Autoridade 

Tributária
n/a

10 Seg. Social Entrega da declaração de remunerações do mês anterior (Agosto 2020) Portal Segurança Social n/a

10 IVA
Envio da Declaração Periódica, acompanhada dos anexos que se mostrem devidos, pelos sujeitos passivos 

do regime normal mensal, relativa às operações efetuadas em Julho de 2020

Portal da Autoridade 

Tributária

Home Banking                         

Repartição de Finanças                                           

CTT / Multibanco                                            

Outras entidades cobradoras

14 IVA Comunicação dos elementos das faturas emitidas no mês anterior (Agosto 2020)
Portal da Autoridade 

Tributária
n/a

15 IVA Pagamento do IVA mensal (Julho) devido ao Estado 

Home Banking                         

Repartição de Finanças                                           

CTT / Multibanco                                            

Outras entidades cobradoras

20 FCT/FGCT Pagamento das contribuições referentes ao mês anterior (Agosto 2020) n/a

Home Banking                         

Repartição de Finanças                                           

CTT / Multibanco                                            

Outras entidades cobradoras

20 IRS/IRC/IS
Envio da Declaração de retenções na fonte e pagamento do IRC e IRS retidos e do Imposto de Selo 

referentes ao mês anterior (Agosto 2020)

Portal da Autoridade 

Tributária

Home Banking                         

Repartição de Finanças                                           

CTT / Multibanco                                            

Outras entidades cobradoras

20 Seg. Social Pagamento das contribuições relativas ao mês anterior (Agosto 2020) n/a

Home Banking                                                                      

CTT / Multibanco                                            

Balcão bancário

20 IVA

Envio da Declaração Recapitulativa, pelos sujeitos passivos do regime normal mensal, que no mês 

anterior tenham efetuado transmissões intracomunitárias de bens e/ou prestações de serviços noutros 

Estados Membro, quando tais operações sejam aí localizadas nos termos do artigo 6.º do CIVA, e para os 

sujeitos passivos do regime normal trimestral quando o total das transmissões intracomunitárias de 

bens a incluir na declaração tenha no trimestre em curso (ou em qualquer mês do trimestre) excedido o 

montante de € 50 000.

Portal da Autoridade 

Tributária
n/a

31 IRS/IRC
Entrega da Declaração Modelo 30, declaração de rendimentos pagos ou colocados à disposição de sujeitos 

passivos não residentes

Portal da Autoridade 

Tributária
n/a

30 AIMI Pagamento do Adicional ao Imposto Municipal sobre Imóveis n/a

Home Banking                         

Repartição de Finanças                                           

CTT / Multibanco                                            

Outras entidades cobradoras



CALENDÁRIO FISCAL  2020                             OUTUBRO

Dia  Obrigação Fiscal  Descrição  Onde  Meio Pagamento

12 IRS/IRC/Seg. Social

Envio da Declaração Mensal de Remunerações, 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 e 12.º do Código do IRS, para comunicação daqueles 

rendimentos e respetivas retenções de imposto, das deduções efetuadas relativamente a contribuições 

obrigatórias para regimes de proteção social e subsistemas legais de saúde e a quotizações sindicais, 

relativas ao mês anterior (Setembro 2020)

Portal da Autoridade 

Tributária
n/a

12 Seg. Social Entrega da declaração de remunerações do mês anterior (Setembro 2020) Portal Segurança Social n/a

12 IVA
Envio da Declaração Periódica, acompanhada dos anexos que se mostrem devidos, pelos sujeitos passivos 

do regime normal mensal, relativa às operações efetuadas em Agosto de 2020

Portal da Autoridade 

Tributária

Home Banking                         

Repartição de Finanças                                           

CTT / Multibanco                                            

Outras entidades cobradoras

12 IVA Comunicação dos elementos das faturas emitidas no mês anterior (Setembro 2020)
Portal da Autoridade 

Tributária
n/a

15 IVA Pagamento do IVA mensal (Agosto) devido ao Estado 

Home Banking                         

Repartição de Finanças                                           

CTT / Multibanco                                            

Outras entidades cobradoras

20 FCT/FGCT Pagamento das contribuições referentes ao mês anterior (Setembro 2020) n/a

Home Banking                         

Repartição de Finanças                                           

CTT / Multibanco                                            

Outras entidades cobradoras

20 IRS/IRC/IS
Envio da Declaração de retenções na fonte e pagamento do IRC e IRS retidos e do Imposto de Selo 

referentes ao mês anterior (Setembro 2020)

Portal da Autoridade 

Tributária

Home Banking                         

Repartição de Finanças                                           

CTT / Multibanco                                            

Outras entidades cobradoras

20 Seg. Social Pagamento das contribuições relativas ao mês anterior (Setembro 2020) n/a

Home Banking                                                                      

CTT / Multibanco                                            

Balcão bancário

20 IVA

Envio da Declaração Recapitulativa, pelos sujeitos passivos do regime normal mensal, que no mês 

anterior tenham efetuado transmissões intracomunitárias de bens e/ou prestações de serviços noutros 

Estados Membro, quando tais operações sejam aí localizadas nos termos do artigo 6.º do CIVA, e para os 

sujeitos passivos do regime normal trimestral quando o total das transmissões intracomunitárias de 

bens a incluir na declaração tenha no trimestre em curso (ou em qualquer mês do trimestre) excedido o 

montante de € 50 000.

Portal da Autoridade 

Tributária
n/a

20 IVA

Envio da Declaração Recapitulativa, pelos sujeitos passivos do regime normal trimestral que no trimestre 

anterior tenham efetuado transmissões intracomunitárias de bens e/ou prestações de serviços noutros 

Estados Membro, quando tais operações sejam aí localizadas nos termos do artigo 6.º do CIVA e o 

montante das transmissões intracomunitárias a incluir não tenha excedido € 50 000 no trimestre em 

curso ou em qualquer um dos 4 trimestres anteriores (3º Trimestre 2020)

Portal da Autoridade 

Tributária
n/a

31 Seg. Social Declaração Trimestral do Valor da Atividade (Trabalhadores Independentes) n/a

31 IRS/IRC
Entrega da Declaração Modelo 30, declaração de rendimentos pagos ou colocados à disposição de sujeitos 

passivos não residentes

Portal da Autoridade 

Tributária
n/a

31 IVA Opção pelo regime de contabilidade de caixa
Portal da Autoridade 

Tributária
n/a



CALENDÁRIO FISCAL  2020                             NOVEMBRO

Dia  Obrigação Fiscal  Descrição  Onde  Meio Pagamento

10 IRS/IRC/Seg. Social

Envio da Declaração Mensal de Remunerações, 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 e 12.º do Código do IRS, para comunicação daqueles 

rendimentos e respetivas retenções de imposto, das deduções efetuadas relativamente a contribuições 

obrigatórias para regimes de proteção social e subsistemas legais de saúde e a quotizações sindicais, 

relativas ao mês anterior (Outubro 2020)

Portal da Autoridade 

Tributária
n/a

10 Seg. Social Entrega da declaração de remunerações do mês anterior (Outubro 2020) Portal Segurança Social n/a

10 IVA
Envio da Declaração Periódica, acompanhada dos anexos que se mostrem devidos, pelos sujeitos passivos 

do regime normal mensal, relativa às operações efetuadas em Setembro de 2020

Portal da Autoridade 

Tributária

15 IVA Pagamento do IVA mensal (Setembro) devido ao Estado 
Portal da Autoridade 

Tributária

Home Banking                         

Repartição de Finanças                                           

CTT / Multibanco                                            

Outras entidades cobradoras

15 IVA
Envio da Declaração Periódica, acompanhada dos anexos que se mostrem devidos, pelos sujeitos passivos 

do regime normal trimestral, relativa às operações efetuadas no 3º trimestre do ano corrente (2020)

Portal da Autoridade 

Tributária

15 IVA Comunicação dos elementos das faturas emitidas no mês anterior (Outubro 2020)
Portal da Autoridade 

Tributária
n/a

20 IVA Pagamento do IVA trimestral (3º trimestre) devido ao Estado 

Home Banking                         

Repartição de Finanças                                           

CTT / Multibanco                                            

Outras entidades cobradoras

20 FCT/FGCT Pagamento das contribuições referentes ao mês anterior (Outubro 2020) n/a

Home Banking                         

Repartição de Finanças                                           

CTT / Multibanco                                            

Outras entidades cobradoras

20 IRS/IRC/IS
Envio da Declaração de retenções na fonte e pagamento do IRC e IRS retidos e do Imposto de Selo 

referentes ao mês anterior (Outubro 2020)

Portal da Autoridade 

Tributária

Home Banking                         

Repartição de Finanças                                           

CTT / Multibanco                                            

Outras entidades cobradoras

20 Seg. Social Pagamento das contribuições relativas ao mês anterior (Outubro 2020) n/a

Home Banking                                                                      

CTT / Multibanco                                            

Balcão bancário

20 IVA

Envio da Declaração Recapitulativa, pelos sujeitos passivos do regime normal mensal, que no mês 

anterior tenham efetuado transmissões intracomunitárias de bens e/ou prestações de serviços noutros 

Estados Membro, quando tais operações sejam aí localizadas nos termos do artigo 6.º do CIVA, e para os 

sujeitos passivos do regime normal trimestral quando o total das transmissões intracomunitárias de 

bens a incluir na declaração tenha no trimestre em curso (ou em qualquer mês do trimestre) excedido o 

montante de € 50 000.

Portal da Autoridade 

Tributária
n/a

30 IRS/IRC
Entrega da Declaração Modelo 30, declaração de rendimentos pagos ou colocados à disposição de sujeitos 

passivos não residentes

Portal da Autoridade 

Tributária
n/a

30 IMI Pagamento do Imposto Municipal sobre Imóveis
Portal da Autoridade 

Tributária
n/a



CALENDÁRIO FISCAL  2020                             DEZEMBRO

Dia  Obrigação Fiscal  Descrição  Onde  Meio Pagamento

10 IRS/IRC/Seg. Social

Envio da Declaração Mensal de Remunerações, 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 e 12.º do Código do IRS, para comunicação daqueles 

rendimentos e respetivas retenções de imposto, das deduções efetuadas relativamente a contribuições 

obrigatórias para regimes de proteção social e subsistemas legais de saúde e a quotizações sindicais, 

relativas ao mês anterior (Novembro 2020)

Portal da Autoridade 

Tributária
n/a

10 Seg. Social Entrega da declaração de remunerações do mês anterior (Novembro 2020) Portal Segurança Social n/a

10 IVA
Envio da Declaração Periódica, acompanhada dos anexos que se mostrem devidos, pelos sujeitos passivos 

do regime normal mensal, relativa às operações efetuadas em Outubro de 2020

Portal da Autoridade 

Tributária
n/a

14 IVA Comunicação dos elementos das faturas emitidas no mês anterior (Novembro 2020)
Portal da Autoridade 

Tributária
n/a

15 IVA Pagamento do IVA mensal (Outubro) devido ao Estado 
Portal da Autoridade 

Tributária

Home Banking                         

Repartição de Finanças                                           

CTT / Multibanco                                            

Outras entidades cobradoras

15 IRC Pagamento por Conta - Modelo P1
Portal da Autoridade 

Tributária

Home Banking                         

Repartição de Finanças                                           

CTT / Multibanco                                            

Outras entidades cobradoras

15 IRC Pagamento Adicional por Conta - Modelo P1
Portal da Autoridade 

Tributária

Home Banking                         

Repartição de Finanças                                           

CTT / Multibanco                                            

Outras entidades cobradoras

20 FCT/FGCT Pagamento das contribuições referentes ao mês anterior (Novembro 2020) n/a

Home Banking                         

Repartição de Finanças                                           

CTT / Multibanco                                            

Outras entidades cobradoras

21 IRS/IRC/IS
Envio da Declaração de retenções na fonte e pagamento do IRC e IRS retidos e do Imposto de Selo 

referentes ao mês anterior (Novembro 2020)

Portal da Autoridade 

Tributária

Home Banking                         

Repartição de Finanças                                           

CTT / Multibanco                                            

Outras entidades cobradoras

21 Seg. Social Pagamento das contribuições relativas ao mês anterior (Novembro 2020) n/a

Home Banking                                                                      

CTT / Multibanco                                            

Balcão bancário

21 IVA

Envio da Declaração Recapitulativa, pelos sujeitos passivos do regime normal mensal, que no mês 

anterior tenham efetuado transmissões intracomunitárias de bens e/ou prestações de serviços noutros 

Estados Membro, quando tais operações sejam aí localizadas nos termos do artigo 6.º do CIVA, e para os 

sujeitos passivos do regime normal trimestral quando o total das transmissões intracomunitárias de 

bens a incluir na declaração tenha no trimestre em curso (ou em qualquer mês do trimestre) excedido o 

montante de € 50 000.

Portal da Autoridade 

Tributária
n/a

31 IRS/IRC
Entrega da Declaração Modelo 30, declaração de rendimentos pagos ou colocados à disposição de sujeitos 

passivos não residentes

Portal da Autoridade 

Tributária
n/a


