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MAPA DAS TAREFAS E OBRIGAÇÕES PROFISSIONAIS DE JANEIRO 2014 

 

Dia 10: 

 

IVA: Envio da declaração mensal referente ao mês de novembro de 2013 e anexos. 

IRS/IRC/SEGURANÇA SOCIAL: Declaração de rendimentos pagos e de 

retenções, deduções, contribuições sociais e de saúde e quotizações, referentes a 

dezembro de 2013 (trabalho dependente). 

SEGURANÇA SOCIAL: Entrega das Declarações de Remunerações referentes a 

dezembro por transmissão eletrónica de dados. 

IRS: Entrega da Declaração Modelo 11, por transmissão eletrónica de dados, pelos 

Notários e outros funcionários ou entidades que desempenhem funções notariais, 

bem como as entidades ou profissionais com competência para autenticar 

documentos particulares que titulem atos ou contratos sujeitos a registo predial, ou 

que intervenham em operações previstas nas alíneas b), f) e g do n.º 1 do artigo 

10.º, das relações dos atos praticados no mês anterior, suscetíveis de produzir 

rendimentos. 

Dia 15: 

 

ASSEMBLEIAS DE CONDÓMINOS: Devem reunir-se as assembleias de 

condóminos da propriedade horizontal, durante a primeira quinzena deste mês, 

para discussão e aprovação das contas respeitantes ao último ano e aprovação das 

despesas a efetuar durante o ano de 2014.  

 

 

 

 

 



 ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE TÉCNICOS DE CONTABILIDADE 
 

Rua Rodrigues Sampaio, 50 – 3º Esq Tel. 21 355 29 00 

1169 – 029 LISBOA Fax. 21 3520362 / 21 3552909 

E-mail: geral@apotec.pt http://www.apotec.pt 
 

 

 

IMT: Os notários e outros funcionários ou entidades que desempenhem funções 

notariais, bem como as entidades e profissionais com competência para autenticar 

documentos particulares que titulem atos ou contratos sujeitos a registo predial, 

devem submeter, até ao dia 15 de cada mês, à Direção-Geral dos Impostos, os 

seguintes elementos:  

a) Em suporte eletrónico (Modelo11), uma relação dos atos ou contratos sujeitos a 

IMT, ou dele isentos, efetuados no mês antecedente, contendo, relativamente a 

cada um desses atos, o número, data e importância dos documentos de cobrança 

ou os motivos da isenção, nomes dos contratantes, artigos matriciais e respetivas 

freguesias, ou menção dos prédios omissos;  

b) Cópia das procurações que confiram poderes de alienação de bens imóveis em 

que por renúncia ao direito de revogação ou cláusula de natureza semelhante o 

representado deixe de poder revogar a procuração, bem como dos respetivos 

substabelecimentos, referentes ao mês anterior;  

c) Cópia das escrituras ou documentos particulares autenticados de divisões de 

coisa comum e de partilhas de que façam parte bens imóveis.  

 
Declaração Intrastat: Envio da informação referente ao mês de novembro. 

 

 

Dia 20: 

 

IVA: Envio da declaração recapitulativa por transmissão eletrónica de dados, pelos 

sujeitos passivos isentos ao abrigo do artigo 53º do Código do IVA que tenham 

efetuado prestações de serviços noutros Estados Membros, no mês de dezembro, 

quando tais operações sejam aí localizadas nos termos do artigo 6º do Código do 

IVA. 

 

 

 



 ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE TÉCNICOS DE CONTABILIDADE 
 

Rua Rodrigues Sampaio, 50 – 3º Esq Tel. 21 355 29 00 

1169 – 029 LISBOA Fax. 21 3520362 / 21 3552909 

E-mail: geral@apotec.pt http://www.apotec.pt 
 

IVA: Os sujeitos passivos enquadrados no regime normal de tributação com 

periodicidade TRIMESTRAL que tiverem realizado operações intracomunitárias ou 

assimiladas e/ou prestações de serviços a sujeitos passivos sedeados noutro estado 

membro, devem enviar por transmissão eletrónica de dados esta declaração, 

relativa ao 4.º TRIMESTRE (outubro a dezembro) de 2013. 

Quando o montante total das transmissões intracomunitárias de bens a incluir na 

declaração recapitulativa atingir ou exceder € 50.000, no trimestre em curso ou nos 

quatro anteriores, a sua periodicidade é alterada para mensal. 

 

IMPOSTO DE SELO: Entrega das importâncias retidas, no mês anterior, para 

efeitos de Imposto do Selo. 

 

SEGURANÇA SOCIAL: Entrega, entre os dias 10 e 20, das contribuições relativas 

às remunerações do mês anterior (dezembro de 2013). 

 

IRC: Entrega das importâncias retidas, no mês anterior, para efeitos de Imposto 

sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (IRC). 

 

IRS: Entrega das importâncias retidas, no mês anterior, para efeitos de Imposto 

sobre o Rendimento das Pessoas Singulares (IRS). 

IRS: Entrega, pelos devedores de rendimentos obrigados à retenção total ou 

parcial de imposto, aos sujeitos passivos, de documento comprovativo das 

importâncias pagas no ano anterior, do imposto retido na fonte e das deduções a 

que eventualmente tenha havido lugar. 
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IRS: Entrega, pelas entidades registadoras ou depositárias de valores mobiliários, 

aos investidores, de uma declaração onde constem os movimentos de registo 

efetuados no ano anterior. 

IRS: Entrega, pelas entidades que suportem encargos, preços ou vantagens 

económicas referidas no n.º 4 do artigo 24º do CIRS, aos sujeitos passivos, de 

cópia do registo atualizado, na parte que lhes diga respeito. 

IRS: Entrega, pelas Companhias de Seguros, Instituições de Crédito, cooperativas 

de habitação, empresas gestoras de fundos, associações mutualistas, instituições 

sem fins lucrativos que tenham por objeto a prestação de cuidados de saúde e 

demais entidades que possam comparticipar em despesas de saúde, aos sujeitos 

passivos, de documentos comprovativos dos juros, prémios de seguros e outros 

encargos pagos no ano anterior e que possam ser deduzidos à coleta ou abatidos 

aos seus rendimentos. 

IRC: Entrega da declaração periódica de rendimentos modelo 22 de substituição, 

por transmissão eletrónica de dados, pelos sujeitos passivos alienantes, nos casos 

em que o valor patrimonial tributário definitivo dos imóveis não esteja determinado 

até ao final do prazo estabelecido para a entrega das declarações de rendimento do 

período de tributação a que respeita a transmissão e o valor resultante da avaliação 

seja superior ao valor de venda. 

FCT ou (ME) e FGCT – Entregas: Pagamento das entregas para o Fundo de 

Compensação do Trabalho (FCT) ou Mecanismo Equivalente (ME) e para o Fundo de 

Garantia de Compensação do Trabalho (FGCT) relativas ao mês de dezembro, entre 

os dias 11 e 20. 

 

 

Dia 27: 

 

IVA: Comunicação dos elementos das faturas referentes a dezembro de 2013. 
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Dia 31: 

 

IRS: Entrega da Declaração Modelo 39, por transmissão eletrónica de dados, 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 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. 

 

IRS: Os sujeitos passivos de IRS que pretendam optar pelo engloamento dos 

rendimentos previstos nos artigos 71.º, n.º 6 e 72.º, n.º 8 do CIRS, devem solicitar 

às entidades devedoras de rendimentos a que se refere o artigo 71.º, instituições 

financeiras, documento comprovativo das importâncias devidas no ano anterior e 

do imposto retido na fonte, sob pena da referida opção não ser considerada. 

 

IVA: Entrega da declaração de alterações pelos sujeitos passivos que estando no 

regime de isenção do artigo 53.º do CIVA, tenham no ano anterior ultrapassado os 

limites nele estabelecidos, bem como pelos abrangidos pelo regime dos pequenos 

retalhistas e que tenham ultrapassado, em 2013, o volume de compras ai 

estabelecido. 

 

IMPOSTO DE SELO: Os requerentes da suspensão de processos de liquidação do 

imposto com fundamento em litígios judiciais pendentes, devem, se oslitígios ainda 

durarem, apresentar na repartição de finanças competente, novas certidões do 

estado das coisas. 

 

IMI: As entidades fornecedoras de água, energia e do serviço fixo de telefones, 

deverão comunicar à repartição de finanças da área da substituição dos prédios, em 

relação ao semestre anterior, os contratos celebrados com os seus clientes, bem 

como as suas alterações. A comunicação deverá ser feita mediante impresso de 

modelo aprovado oficialmente ou por suporte informático. 
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IUC: Liquidação, por transmissão eletrónica de dados, e pagamento do Imposto 

Único de Circulação relativo aos veículos cujo aniversário de matrícula ocorra no 

mês de janeiro. 

 

Outros: 

 

FCT: Comunicação da admissão de trabalhadores, até à data do início da execução 

dos respetivos contratos, ao FCT (Fundo de Compensação do Trabalho) ou ME 

(Mecanismo Equivalente), bem como das atualizações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Não se encontram disponíveis à data do fecho deste calendário fiscal as 

datas referentes à disponibilização COL na aplicação de recolha, tal como a 

data de prazo de reporte COPE referente a Janeiro no que concerne ao 

Banco de Portugal. 

 

Nota: A informação constante nesta newsletter destina-se exclusivamente ao uso individual dos seus 

associados ou da APOTEC. Se durante o mês ocorrerem alterações as datas supra indicadas, a APOTEC 

não se responsabiliza pelas mesmas. 


