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A presente informação destina-se a uma distribuição genérica a Clientes e colegas. 
Como tal, a informação aqui contida é fornecida de forma geral e abstrata. Não 
poderá ser utilizada para a tomada de decisões, sendo para tal necessário obter o 
aconselhamento legal profissional para qualquer caso específico.  
O conteúdo desta informação não poderá ser reproduzido, no todo ou em parte, 
sem o expresso consentimento do seu autor. 
Se necessitar de informação adicional sobre este tópico, por favor, contacte-nos em 
geral@barv.pt.  

PAGAMENTOS A EFETUAR À         
AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E       
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 MPOSTO SOBRE O RENDIMENTO DAS 
PESSOAS SINGULARES  

O dia 31 de agosto é a data limite 
para o pagamento dos valores retidos 
na fonte, no mês de julho. 

Os contribuintes que tenham im-
posto sobre o rendimento a devolver 
ao Estado, terão de o liquidar até 31 de 
agosto. 

Sendo possível optar pelo paga-
mento na totalidade ou pagamento 
em prestações.  

 

 

 MPOSTO SOBRE O RENDIMENTO DAS 
PESSOAS COLETIVAS 

As pessoas coletivas têm até 31 de 
agosto para proceder ao pagamento 
por conta, devido ao período de férias 
fiscais.  

Sendo aplicável o mesmo prazo, 
para a liquidação dos valores retidos 
na fonte , referentes ao mês anterior. 

 MPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS 

No final do mês de agosto vence 
a segunda prestação de IMI, quando o 
montante seja superior a €500. 

 MPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO 

Até 31 de agosto deverá ser pago 
o imposto de circulação de veículos 
com aniversário de matrícula em julho, 
devido às férias fiscais, e em agosto. 

 

 

 

 

 

 

 

 MPOSTO DE SELO  

A entrega da declaração mensal 
de imposto de selo deverá ser acom-
panhada do respetivo pagamento, até 
ao final do mês de agosto. 

 MPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTA-

DO 

O pagamento do IVA pelos sujei-
tos passivos, referente ao regime nor-
mal mensal e trimestral deve ser realiza-
do até 31 de agosto.  

Contudo, na sequência da intro-
dução do regime das férias fiscais o pa-
gamento deste imposto poderá ser rea-
lizado até 6 de setembro, sem quais-
quer acréscimos ou penalidades. 


