
 

 

 

 

 

 

 

 

 

No ano de 2016 com a Reforma do IRS de 2015 temos importantes alterações no calendário 
sobre este imposto.  

 
 ATÉ 15 DE FEVEREIRO - Prazo para consultar, registar e confirmar faturas  

 
Verificar se as faturas/despesas foram todas comunicadas à Autoridade Tributária (AT) e, se 
assim não for corrigir   [Site E-FATURA: “Complementar Informação Faturas”  ou “registar as 
faturas em falta”] 

 
 DE 1 A 15 DE MARÇO – Prazo para reclamar despesas 

Se detetar alguma irregularidade nas despesas a considerar para efeitos de dedução à coleta, 
deve reclamar das despesas apuradas pela AT no Portal das Finanças, durante este período 

 
 DE 15 DE MARÇO A 15 DE ABRIL - Prazo de entrega 1º Fase IRS 2015 

 
Entrega via online ou em papel (ao contrário do que acontecia até agora, o prazo é o mesmo), 
para todos os contribuintes com rendimentos de trabalho dependente, ou que receberam 
pensões. 
 

 DE 15 DE ABRIL A 15 DE MAIO - Prazo de entrega 2º Fase IRS 2015 

 
Declaração de IRS, para todos os contribuintes com rendimentos de trabalho independente, 
que tenham praticado um ato isolado, tenham recebido rendimentos prediais, incrementos 
patrimoniais ou outros. 

 ATÉ 31 DE JULHO - Prazo da liquidação do IRS, por parte da AT 

 

 ATÉ 31 DE AGOSTO - Prazo do pagamento do IRS, por parte do contribuinte 

 
O contribuinte que pagar imposto apurado pela AT, deverá regularizar a situação até final 
de agosto.  

Para informações adicionais 
contacte-nos: 

www.impa.pt | impa@impa.pt 
+351 22 6064969 | +351 93 4156377 | +351 91 0492802 

Porto, 18 de janeiro de 2016 

A presente Informação Fiscal destina-se a ser distribuída entre Clientes e Colegas e a informação nela contida é prestada 

de forma geral e abstrata, não devendo servir de base para qualquer tomada de decisão sem assistência profissional 

qualificada e dirigida ao caso concreto. O conteúdo desta Informação não pode ser reproduzido, no seu todo ou em parte, 

sem a expressa autorização do editor. Caso deseje obter esclarecimentos adicionais sobre este assunto contacte os 

nossos técnicos. 
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