
DIREÇÃO DE FINANÇAS DE COIMBRA 
- José Simões - 



e-fatura 

e-arrendamento 

Certidões e 
Comprovativos 

específicos 



Objetivos  

Apresentação:  

1 - Do Portal e forma de acesso;  

2 - Dos Serviços:  
 

1.1 - Solicitar alterar e recuperar senha de acesso;  

2.1.3 - Emissão do recibo eletrónico de quitação de rendas;  
2.1.4 - Entrega da declaração mod. 44 de IRS via portal;  

2.2.1 - E-fatura, consulta, recolha, validação e associar receitas médicas;  
2.2.2 - Obter comprovativo de entrega de declarações de IRS;  
2.2.3 - Obter certidão de liquidação de IRS;  

2.1.1 - Obter Cadernetas Prediais;  

2.1.2 - Obter documento para pagamento do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI);  

2.1.5 - Obter documento para pagamento do Imposto Único de Circulação (IUC);  

2.3.1 - Obter certidão de dívida e não dívida;  
2.3.2 - Obter documento para pagamento de Dividas Fiscais;  
2.3.3 - Obter documento para pagamento de Coimas;  

2.1 - PATRIMÓNIO  

2.2 - IRS  

2.3 - JUSTIÇA  

No final da ação os formandos deverão saber:  
• localizar os principais e os mais utilizados serviços no portal da AT;  
• solicitar senha de acesso;  
• obter documentos, comprovativos  e certidões 
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1 - Do Portal e forma de acesso  
 

www.portaldasfinancas.gov.pt  
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1 - Do Portal e forma de acesso  
 

A Autenticação só será  
 solicitada quando for  
 necessário  

 

Registo pela 1ª vez  
 (Obter senha de acesso)  
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1 - Do Portal e forma de acesso  
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1 - Do Portal e forma de acesso  
 

Recuperação da 
senha, para os casos Registo pela 1ª vez 

de esquecimento ou (Obter senha de acesso) 

perda.  
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1.1 - Solicitar e recuperar senha de acesso  
 

Antes do pedido de senha, pela primeira vez ou por recuperação, deverá verificar-se se o  

domicílio fiscal se encontra actualizado.  

 

Se não for o caso:  
 
Para  quem  possui  cartão  do  cidadão,  deve  alterar  a  morada,  presencialmente  em  

qualquer local de atendimento do Cartão do Cidadão ou online através do Portal do  

Cidadão;  

 

Para os restantes casos deve ser efetuada nos Serviços da AT.  
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1.1 - Solicitar e recuperar senha de acesso  
 

Pergunta de segurança que permite  
 a recuperação da senha,  para os  
casos de esquecimento ou perda.  
 

Pedir Senha  
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1.1 - Solicitar e recuperar senha de acesso  
 

Após  o preenchimento e  envio do formulário com os  seus  dados  pessoais, ser-lhe-á  

enviada uma carta para o seu domicílio fiscal. Considerando o tempo de expedição e  

distribuição pelo correio, o prazo para a recepção da senha não será inferior a 5 dias úteis.  

 

A carta contém a Senha de Identificação, que permitirá utilizar o Portal das Finanças.  
 

Se pretender entregar uma declaração referente a dois sujeitos passivos, deve efectuar o  

pedido de senha para ambos  

 

Assim que o pedido da senha é efetuado, são disponibilizados automaticamente  
dois códigos:  
 

para fiabilização do número de telemóvel, por SMS  
 para fiabilização do endereço de e-mail, por correio eletrónico.  
 

Estes códigos só podem ser confirmados no Portal das Finanças em Cidadãos >  
Outros Serviços > Confirmação de Contactos após a receção da senha pelo  
correio.  
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1.1 - Solicitar e recuperar senha de acesso 

Alterar Senha 
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1.1 - Solicitar e recuperar senha de acesso  
 

Por questões de segurança, as senhas têm  
 um período de validade de 2 anos.  
 
Não  deve  solicitar  nova  senha,  mas  sim  
proceder á alteração da mesma.  
 

Senha Actual = Senha  
 expirada  
 

Alterar  
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1.1 - Solicitar e recuperar senha de acesso  
 

Estando autenticado 
permite alterar 
também o código de 
acesso telefónico 
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1.1 - Solicitar e recuperar senha de acesso 

Recuperar Senha 
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1.1 - Solicitar e recuperar senha de acesso  
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1.1 - Solicitar e recuperar senha de acesso  
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2.1.1 - Obter Cadernetas Prediais  

Seleccione no portal:  
 

Serviços Tributários  
 

Consultar  
 

Imóveis  
 

Património Predial  
 

Caderneta Predial  
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Património Predial  
 

2.1.1 - Obter Cadernetas Prediais  
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Caderneta  
 

2.1.1 - Obter Cadernetas Prediais  
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2.1.1 - Obter Cadernetas Prediais  

20 



2.1.2 - Obter documento para pagamento do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI)  
 

Notas de Cobrança  
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2.1.2 - Obter documento para pagamento do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI)  
 

Escolha do Ano  
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2.1.2 - Obter documento para pagamento do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI)  
 

Data limite de  
 pagamento  
 

+ Info  
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2.1.2 - Obter documento para pagamento do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI)  
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2.1.3 - Emissão do recibo eletrónico de quitação de rendas  
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Enquadramento  
 

Arrendamento - emissão de recibo mensal das rendas através do Portal da AT:  
 

Quem está obrigado?  
 
Os senhorios são obrigados a emitir recibo de renda eletrónico pelas rendas recebidas ou colocadas à disposição ainda que a título de caução  
ou adiantamento, quando não optem pela sua tributação no âmbito da categoria B (rendimentos empresariais).  
 

Quem está dispensado?  
 
Ficam, todavia, dispensados da obrigação de emissão de recibo de renda eletrónico os senhorios que, cumulativamente:  
 a) Não possuam,nemestejam obrigadosapossuir,caixapostaleletrónica,nos termosdo artigo 19.º daLei Geral Tributária;e  

 b) Não tenham auferido, no ano anterior, rendimentos prediais em montante superior a duas vezes o valor do IAS (€838,44 em  
2015) ou, não tendo auferido naquele ano qualquer rendimento desta categoria, prevejam que lhes sejam pagas ou colocadas à  
disposição rendas em montante não superior àquele limite.  
 

Ficam igualmente dispensados da obrigação da obrigação de emissão de recibo de renda eletrónico:  
 a) As rendas correspondentes aos contratos abrangidos pelo Regime do Arrendamento Rural, estabelecido no Decreto-Lei n.º  

294/2009, de 13 de outubro; e 

b) Os senhorios que sejam titulares de rendimentos prediais e que tenham, a 31 de dezembro do ano anterior àquele a que  
respeitam tais rendimentos, idade igual ou superior a 65 anos.  
 

2.1.3 - Emissão do recibo eletrónico de quitação de rendas  
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https://imoveis.portaldasfinancas.gov.pt/arrendamento/  
 

Emitir Recibo de Renda  
 

2.1.3 - Emissão do recibo eletrónico de quitação de rendas  
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Digite o número de  
 identificação fiscal.  
 

Digite a senha de  
 acesso.  
 

2.1.3 - Emissão do recibo eletrónico de quitação de rendas  
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2.1.3 - Emissão do recibo eletrónico de quitação de rendas  
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Identifique o contrato através da  
 lista de resultados ou utilize a  

 pesquisa rápida.  
 

Pesquisa rápida  
 

Lista de  
 resultados  

 

2.1.3 - Emissão do recibo eletrónico de quitação de rendas  
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Confira a informação relativa ao emitente e  
 locador.  

 

2.1.3 - Emissão do recibo eletrónico de quitação de rendas  
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2.1.3 - Emissão do recibo eletrónico de quitação de rendas  
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clique  
 

Indique o período a que respeita o recibo, a que  
titulo foi a importância recebida e o valor recebido.  
 De seguida clique em emitir.  

 

2.1.3 - Emissão do recibo eletrónico de quitação de rendas  
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2.1.3 - Emissão do recibo eletrónico de quitação de rendas  
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Recibo emitido.  
 
É só imprimir.  
 

2.1.3 - Emissão do recibo eletrónico de quitação de rendas  
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Operação concluída.  
 

2.1.3 - Emissão do recibo eletrónico de quitação de rendas  
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2.1.4 - Entrega da declaração mod. 44 de IRS via portal  
 

DECLARAÇÃO MODELO 44  
 

Comunicação anual de rendas recebidas  
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Enquadramento  
 

A declaração Mod. 44 destina-se à comunicação anual das importâncias recebidas  
dos inquilinos a título de rendas, para cumprimento, da obrigação prevista na  
alínea b) do nº 5 do artigo 115º do código do IRS, relativas a:  
 

Arrendamento;  
 Subarrendamento;  
 Cedência de uso do prédio ou de parte dele, que não arrendamento;  
Aluguer de maquinismos e mobiliários instalados no imóvel locado.  
 

2.1.4 - Entrega da declaração mod. 44 de IRS via portal  
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Enquadramento  
 

Quem deve apresentar a declaração?  
 

A declaração deve ser apresentada pelos sujeitos passivos de IRS, titulares de rendimentos da categoria F, que estejam  
dispensados(*) e que não tenham optado pela emissão do recibo de renda eletrónico previsto na alínea a) do nº 5 do  
artigo 115º do código do IRS.  
 
Esta obrigação deve ser cumprida pelos locadores e sublocadores (senhorios), bem como pelos respetivos cônjuges,  
quando o regime de casamento seja o de comunhão geral ou comunhão de adquiridos, e pelos herdeiros das heranças  
indivisas cujos recibos tenham sido emitidos em suporte papel por estarem abrangidos pela dispensa de emissão do  
recibo de renda eletrónico.  
 

2.1.4 - Entrega da declaração mod. 44 de IRS via portal  
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Enquadramento  
 

Quando deve ser apresentada a declaração?  
 

Deve ser apresentada até ao final do mês de janeiro de cada ano relativamente  
às rendas recebidas no ano anterior.  
 

Como deve ser apresentada a declaração?  
 

A declaração é apresentada, por via eletrónica no portal das finanças ou em  
suporte papel junto de qualquer serviço de finanças.  
 

www.portaldasfinancas.gov.pt  
 

Serviços Tributários > Entregar > Declarações > Obrigações Acessórias > Modelo 44  
 

2.1.4 - Entrega da declaração mod. 44 de IRS via portal  
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2.1.4 - Entrega da declaração mod. 44 de IRS via portal  
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2.1.4 - Entrega da declaração mod. 44 de IRS via portal  
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2.1.4 - Entrega da declaração mod. 44 de IRS via portal  
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2.1.4 - Entrega da declaração mod. 44 de IRS via portal  
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No caso de mensagem “Senha expirada” :  
 - Por questões de segurança, as senhas têm um período de validade de 2 anos,  
não deve solicitar nova senha, mas sim proceder á alteração da mesma.  
 

2.1.4 - Entrega da declaração mod. 44 de IRS via portal  
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2.1.4 - Entrega da declaração mod. 44 de IRS via portal  
 

46 



2.1.4 - Entrega da declaração mod. 44 de IRS via portal  
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2.1.4 - Entrega da declaração mod. 44 de IRS via portal  
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2.1.4 - Entrega da declaração mod. 44 de IRS via portal  
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2.1.4 - Entrega da declaração mod. 44 de IRS via portal  
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2.1.4 - Entrega da declaração mod. 44 de IRS via portal  
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2.1.4 - Entrega da declaração mod. 44 de IRS via portal  
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Quadro 5:  
 Arrendamento / Cedência de uso do  

prédio ou de parte dele, que não  
 arrendamento / Aluguer de  
 maquinismos e mobiliários instalados  

 no imóvel locado  
 

2.1.4 - Entrega da declaração mod. 44 de IRS via portal  
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1 2 3 4 

Neste quadro devem ser indicadas as importâncias relativas às rendas recebidas dos locatários (inquilinos)  
ou cessionários, bem como a identificação do imóvel, do tipo de contrato e dos locatários (inquilinos) ou  
cessionários.  
 

A informação a constar em cada linha deve reportar-se ao imóvel identificado nos campos “Freguesia” a  
“Parte comum”, por locatário (inquilino) ou cessionário.  
 

2.1.4 - Entrega da declaração mod. 44 de IRS via portal  
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Senhorio 1 Imóvel / Fração 1 Inquilino 1 Linha 

Senhorio 1 Imóvel / Fração 2 Inquilinos 2 Linhas 

Senhorio 2 Imóvel / Fração 1 Inquilinos 2 Linhas 

Senhorio 2 Imóvel / Fração 2 Inquilinos 4 Linhas 

2.1.4 - Entrega da declaração mod. 44 de IRS via portal  
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Quadro - 5 1 

Este campo é de preenchimento obrigatório para contratos de arrendamento (código 01 do campo “Tipo”) celebrados a partir de 1  
de abril de 2015.  
 
Deve ser indicado o número de contrato atribuído pela Autoridade Tributária e Aduaneira aquando da submissão/ entrega da  
declaração modelo 2 do Imposto do Selo (Comunicação de contratos de arrendamento).  
 
Caso o respetivo contrato não tenha sido comunicado à Autoridade Tributária e Aduaneira deve proceder à comunicação do mesmo  
antes do envio desta declaração.  
 
Para contratos celebrados em data anterior vejam-se as instruções referentes ao campo “Data início”.  
 

Neste campo deve indicar o tipo de contrato a que respeitam as rendas recebidas, utilizando os seguintes códigos:  
 

01 - Arrendamento  
 02 - Cedência de uso do prédio ou de parte dele, que não arrendamento  
 03 - Aluguer de maquinismos e mobiliários instalados no imóvel locado  
 

2.1.4 - Entrega da declaração mod. 44 de IRS via portal  
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Quadro - 5 1 

Este campo só pode ser preenchido se no campo “Tipo” tiver sido indicado o código 01  
(arrendamento).  
 

Para o preenchimento deste campo deve utilizar os seguintes códigos:  
N-Não  
 S-Sim  
 
Deve utilizar o código S (Sim) para os casos em que o prédio urbano ou fração autónoma  
tiver sido arrendada para fins de habitação permanente do arrendatário e o respetivo  
contrato de arrendamento tiver sido celebrado ao abrigo do Regime do Arrendamento  
Urbano (RAU), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 321-B/90, de 15 de outubro, ou do Novo  
Regime do Arrendamento Urbano (RNAU), aprovado pela Lei n.º 6/2006, de 27 de  
fevereiro.  
 
O código N (Não) deve ser utilizado para os contratos que não tenham sido celebrados  
nas condições anteriormente referidas.  
 

Este campo é de preenchimento obrigatório para os contratos de arrendamento celebrados em data anterior a 1 de abril de 2015, ainda que verbais, bem como para os  
contratos que estejam na origem das rendas declaradas com os códigos 02 e 03, independentemente da data e da forma da sua celebração.  
Para as situações em que tenha sido preenchido o campo “Número” não deve preencher este campo .  
 

2.1.4 - Entrega da declaração mod. 44 de IRS via portal  
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Quadro - 5 2 

Deve indicar o artigo matricial do imóvel, inscrevendo o respetivo número.  
 Se o prédio estiver omisso, antes de proceder ao envio desta declaraçãodeve solicitar a inscriçãoprovisóriadoprédio.  
 

Deve identificar o tipo de imóvel utilizando os seguintes códigos:  
 U-urbano  
 R-rústico  
 Os prédios mistos devem ser identificados separandoo(s) artigo(s) rústico(s) eo(s) artigo(s) urbanos queo compõem.  
 

Para identificar a freguesia deve inscrever o respetivo código composto por seis dígitos. Este código consta nos documentos de cobrança do Imposto Municipal sobre  
Imóveis, podendo também ser obtido em qualquer serviço de finanças ou através do portal das finanças (www.portaldasfinancas.gov.pt) na consulta à identificação do  
património, ou caderneta predial.  
 

2.1.4 - Entrega da declaração mod. 44 de IRS via portal  
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Quadro - 5 2 
Este  campo  deve  ser  preenchido  com  os  seguintes  
códigos: N - Não / S - Sim  
 O código N (Não) deve ser indicado sempre que o imóvel  
objeto do contrato não seja parte comum. Neste caso o  
campo “Quota/Parte” é de preenchimento obrigatório.  
O código S (Sim) deve ser indicado sempre que o imóvel  
objeto  do  contrato  seja  parte comum  (sem  inscrição  
matricial  autónoma)  de  um  prédio  em  propriedade  
horizontal. Neste caso o campo “Quota/Parte” não deve  
ser preenchido.  
 

Neste campo deve ser indicada a quota-parte que, na propriedade, pertence ao titular do rendimento.  
 A quota-parte deve ser inserida sob o formato numérico de fração (com o limite de 6 algarismos no numerador e no denominador).  
 Assim, quando exista apenas um proprietário deve corresponder a 1/1, existindo 2 proprietários com partes iguais deve corresponder a ½, etc.  
 Este campo não deve ser preenchido no caso do imóvel arrendado/cedido corresponder a uma parte comum. Neste caso, vejam-se as instruções ao campo  
“Parte comum”.  
 

Neste campo não deve ser indicada, por cada linha, mais do que uma fração ou secção, mesmo que respeitem ao mesmo contrato e/ou o mesmo artigo matricial, devendo,  
neste caso, proceder à sua discriminação, em tantas linhas quantas as necessárias. Para o preenchimento deste campo deve indicar:  
 A letra da fração autónoma, no caso de prédio urbano em regime de propriedade horizontal;  
 A letra do andar ou divisão suscetível de utilização independente, no caso de prédios urbanos em propriedade total com andares ou divisões suscetíveis de utilização  

independente;  
 A letra da respetiva secção cadastral, no caso de prédios rústicos inscritos na matriz cadastral.  
 

2.1.4 - Entrega da declaração mod. 44 de IRS via portal  
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Quadro - 5 3 

Neste campo deve ser mencionado o valor correspondente ao somatório das retenções na fonte de IRS efetuadas, no ano em  
causa, sobre os rendimentos mencionados no campo “Valor”.  
 

Neste campo deve indicar a que título foram os valores mencionados no campo “Valor” recebidos, utilizando os seguintes códigos:  
 01 - Renda  
 02 - Caução  
 03 - Adiantamento  
 

Deve mencionar o valor anual ilíquido das rendas recebidas relativamente ao prédio e locatário (inquilino) ou cessionário identificados na mesma linha.  
 Quando o valor anual ilíquido das rendas se reportar a mais que uma Fração / Secção por locatário (inquilino) ou cessionário e/ou a prédios mistos, bem como a mais do  
que um locatário (inquilino) ou cessionário, deve o referido valor ser repartido.  
 

2.1.4 - Entrega da declaração mod. 44 de IRS via portal  
 

60 



Quadro - 5 4 

Este campo deve ser preenchido com a indicação do país a que respeita o NIF ou outro  
documento de identificação da residência do locatário (inquilino) ou cessionário.  
Para os NIFs nacionais deve ser indicado:  620-Portugal.  
 

Deve ser indicado o número de identificação fiscal (NIF) do locatário (inquilino) ou cessionário.  
 No caso do locatário (inquilino) ou cessionário ser não residente em Portugal, deve indicar o NIF do país de residência, se residir no território da União Europeia, ou outro  
documento de identificação (por ex: passaporte) se residente fora do território da União Europeia.  
 

2.1.4 - Entrega da declaração mod. 44 de IRS via portal  
 

61 



2.1.4 - Entrega da declaração mod. 44 de IRS via portal  
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Igual ao quadro 5 1 2 3 

Neste quadro devem ser indicadas as importâncias relativas às rendas recebidas dos sublocatários, bem como a  
identificação do imóvel, do contrato e dos sublocatários.  
 
A informação a constar em cada linha deve reportar-se ao imóvel identificado nos campos “Freguesia” a “Parte  
comum” por sublocatário.  
 

2.1.4 - Entrega da declaração mod. 44 de IRS via portal  
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Quadro - 6 1 

Neste campo deve ser mencionado o valor correspondente ao somatório das retenções na fonte de IRS  
efetuadas, no ano em causa, sobre os rendimentos mencionados no campo “Valor”.  
 

Neste campo deve indicar a que título foram os valores mencionados no campo “Valor” recebidos, utilizando os seguintes  
códigos:  
 01 - Renda  

 02 - Caução  
 03 - Adiantamento  
 

Deve mencionar o valor anual ilíquido das rendas recebidas relativamente ao prédio e sublocatário (inquilino) identificado na mesma linha.  
 

2.1.4 - Entrega da declaração mod. 44 de IRS via portal  
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Quadro - 6 2 

Este campo deve ser preenchido com a indicação do país a que respeita o NIF ou outro documento de identificação da residência do sublocatário.  
Para os NIFs nacionais deve ser indicado: 620-Portugal.  
 

Deve ser indicado o número de identificação fiscal (NIF) do sublocatário.  
 
No caso do sublocatário ser não residente em Portugal, deve indicar o NIF do país de residência, se residir no território da União Europeia ou outro documento de  
identificação (por ex: passaporte) se residente fora do território da União Europeia.  
 

2.1.4 - Entrega da declaração mod. 44 de IRS via portal  
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Quadro - 6 2 

Neste campo deve indicar o número de identificação fiscal do locador.  
 

Neste campo deve indicar o valor da renda paga ao senhorio, correspondente à parte subarrendada.  
 

2.1.4 - Entrega da declaração mod. 44 de IRS via portal  
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Quadro - 7  
 

Neste quadro  deve ser indicado  o  número  de identificação fiscal (NIF) da entidade que é responsável  pela  
apresentação da declaração: sujeito passivo, representante legal, ou gestor de negócios do titular dos rendimentos,  
bem como a identificação fiscal do Técnico Oficial de Contas, sempre que a entidade se encontre obrigada nos termos  
da legislação fiscal.  
 

2.1.4 - Entrega da declaração mod. 44 de IRS via portal  
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2.1.4 - Entrega da declaração mod. 44 de IRS via portal  
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2.1.4 - Entrega da declaração mod. 44 de IRS via portal  
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2.1.4 - Entrega da declaração mod. 44 de IRS via portal  
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2.1.4 - Entrega da declaração mod. 44 de IRS via portal  
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2.1.4 - Entrega da declaração mod. 44 de IRS via portal  
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2.1.4 - Entrega da declaração mod. 44 de IRS via portal  
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2.1.5 - Obter documento para pagamento do Imposto Único de Circulação (IUC)  
 

Seleccione no portal:  
 

Serviços Tributários  
 

Imposto Único de Circulação (IUC) 
Pagar 

Dívidas Fiscais / Coimas  
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2.1.5 - Obter documento para pagamento do Imposto Único de Circulação (IUC)  
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2.1.5 - Obter documento para pagamento do Imposto Único de Circulação (IUC)  
 

Por categoria de veiculo  
 

Pesquisar  
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2.1.5 - Obter documento para pagamento do Imposto Único de Circulação (IUC)  
 

Data limite de  
 pagamento  
 Seleccionar o  

 veículo  
 

Emitir  
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2.1.5 - Obter documento para pagamento do Imposto Único de Circulação (IUC)  
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2.2.1 - E-fatura, consulta, recolha, validação e receitas médicas  
 

Consumidor  
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Enquadramento  
 

EM QUE CONSISTE O REGIME DE FATURAÇÃO  
 

Consiste na obrigatoriedade de emissão de fatura ou documento a que a lei atribua igual efeito, por todos  
os sujeitos passivos de IVA em todas as transmissões de bens ou prestações de serviços, incluindo nos casos  
em que os consumidores finais não a exijam.  
 

O novo regime prevê ainda a obrigação de comunicação, por parte do agente económico, à Autoridade  
Tributária e Aduaneira (AT) dos elementos das faturas que emita, previstos no n.º 4 do artigo 3º do Decreto- 
Lei n.º 198/2012, de 24 de agosto.  
 

2.2.1 - E-fatura, consulta, recolha, validação e receitas médicas  
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Enquadramento  
 

PRAZO  
 As faturas emitidas durante o mês são comunicadas à AT pelos agentes económicos até dia 25 do mês  

seguinte ao da emissão.  
 

Assim, a disponibilização da informação por parte da AT, no site e-fatura, das faturas que confiram  
benefício fiscal para os consumidores finais ocorrerá a partir do final do mês seguinte ao da emissão.  
 
Caso após essa data não se encontrem disponibilizadas as faturas que confiram benefício fiscal, deverá o  
consumidor final inseri-las.  
 
Dia 1 Dia 30 Dia 25 Dia 31 

S e t e m b r o O u t u b r o 

Faturas emitidas no mês de: 

São comunicadas até: Informação disponível após : 
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Enquadramento  
 

FATURAS NÃO COMUNICADAS À AT  
 

Nos termos do disposto no n.º 6 do art.º 3º do DL 198/2012, as pessoas singulares podem comunicar à AT os  
elementos das faturas em que constem como adquirentes, que tenham na sua posse, e que não tenham sido  
comunicados pelos agentes económicos.  
 

Nesse caso, devem conservar as faturas que registaram, por um período de 4 anos, contado a partir do final do  
ano em que ocorreu a aquisição, para as exibirà AT, caso tal seja solicitado.  
 

(faturas emitidas com o número de identificação fiscal)  
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Enquadramento  
 

FATURAS PENDENTES  
 

As faturas ficam registadas como “pendentes” em duas circunstâncias:  
 

a) quando o sujeito passivo emitente possua diversas atividades e pelo menos uma se enquadre  
num dos sectores passíveis de atribuição de benefício fiscal;  
 

b) nos casos em que o adquirente (consumidor) seja também sujeito passivo de IVA.  
 
Nestes casos, e de acordo com os n.ºs 7 e 8 do artigo 3.º do Decreto-Lei nº 198/2012, o  
consumidor deve indicar quais as faturas enquadradas nos setores de atividade que conferem  
benefício fiscal e/ou indicar quais as faturas que titulam aquisições efetuadas fora do âmbito da  
sua atividade empresarial ou profissional.  
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Enquadramento  
 

Símbolos dos indicadores de atividade  
 

Despesas Gerais Familiares  
 

Saúde Educação Imóveis Lares 

Manutenção e reparação de veículos Manutenção e reparação de Alojamento, restauração e Atividades de salões de 
automóveis motociclos, de suas peças e acessórios similares cabeleireiro e institutos de beleza  
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Atividades veterinárias 



https://faturas.portaldasfinancas.gov.pt/  
 

DESPESAS DEDUTÍVEIS EM IRS  
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Verificar faturas - consultar  
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Digite o número de  
 identificação fiscal.  
 

Digite a senha de  
 acesso.  
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Critérios de  
 Pesquisa  
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Registar faturas - recolha  
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Nota:  
 
O NIF do consumidor (utente) deve  
constar da fatura;  

 
Só deverão ser inseridas as faturas  
que no final do mês seguinte ao da  
sua emissão não constem no e- 
fatura.  
 

Recolher:  
 
NIF comerciante;  
Tipo de fatura;  
Nº fatura;  
 Data de emissão;  
 Valor total por taxa de IVA;  
Taxa de IVA, ou isenção.  
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Se na fatura existirem várias taxas  
 de IVA, deve recolher uma linha  
por cada uma.  
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Validação / Associação de receitas médicas - faturas  
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Verificamos que  
 existem 35 faturas  

 pendentes…  
 

Existem 3 faturas  
 que incluem  
 despesas de saúde  

sujeitas à taxa  
normal de IVA sem  
 associação de  

 receita médica  
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Recolha do indicador de atividade  
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Setores de atividade passiveis de  
 atribuição de benefício fiscal  

 
Quando o comerciante está inscrito com diversas atividades, em que  
pelo menos uma se enquadra num dos sectores passiveis de atribuição  
de benefício fiscal, é necessário indicar qual o sector a que a fatura diz  
respeito.  
 

Exemplo:  
 
Um comerciante está inscrito pela venda de peças e a manutenção de  
veículos automóveis.  
 
Uma fatura relacionada com a reparação de um veiculo automóvel  
está inserida num setor de benefício fiscal;  
 

Se for uma fatura por venda de uma peça já não se encontra inserida  
num setor de benefício fiscal.  
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Associar receita médica e valor  
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Por cada fatura indicar se tem receita médica e se sim qual  o  
valor que se encontra justificado.  
 
Exemplo:  
 Fatura Nº 6827 de 29/06/2015  
 

O valor da linha 3 contem 21,77 € que não se encontram  
justificados por receita médica.  
 
Valor a recolher para o e-fatura 100,00 €  
 

X  
 

100,00  
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2.2.2 - Obter comprovativo de entrega de declarações de IRS  
 

Seleccione no portal:  
 

Serviços Tributários 

Obter 

Comprovativo  
 

IRS  
 

Declaração  
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2.2.2 - Obter comprovativo de entrega de declarações de IRS  
 

IRS  
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Declaração  
 

Comprovativo  
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2.2.2 - Obter comprovativo de entrega de declarações de IRS  
 

101 



2.2.3 - Obter certidão de liquidação de IRS  
 

Seleccione no portal:  
 

Serviços Tributários  
 

Obter  
 

Certidões  
 

Efectuar Pedido  
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Pedido de certidão 1ª vez - Efectuar  
 Pedido.  
 
Para certidão já pedida - Consultar  
 Certidões.  
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Confirmar  
 

2.2.3 - Obter certidão de liquidação de IRS  
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Ano dos  
 rendimentos  

 

Confirmar  
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Continuar  
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Obter  
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2.2.3 - Obter certidão de liquidação de IRS  
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2.3.1 - Obter certidão de dívida e não dívida  
 

Confirmar  
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2.3.1 - Obter certidão de dívida e não dívida  
 

Certidão  
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2.3.1 - Obter certidão de dívida e não dívida  
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2.3.2 - Obter documento para pagamento de Dividas Fiscais  
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2.3.2 - Obter documento para pagamento de Dividas Fiscais  
 

+info  
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2.3.2 - Obter documento para pagamento de Dividas Fiscais  
 

PP 1 UC  102,00€  
 

EMITIR DOC.  
PAGAMENTO  
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2.3.2 - Obter documento para pagamento de Dividas Fiscais  
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2.3.3 - Obter documento para pagamento de Coimas  
 

+informação  
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2.3.3 - Obter documento para pagamento de Coimas  
 

DADOS  
 PAGAMENTO  
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2.3.3 - Obter documento para pagamento de Coimas  
 

OBTER DOC. PAGAMENTO  
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Por Favor 
Assinar a folha de presenças; e 

Preencher o questionário  para a AT 
Preencher o questionário  para a AMA 


