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Setembro 2022 

Principais obrigações fiscais e parafiscais a cumprir durante o presente mês, até às seguintes datas: 
  
 

 

 

 

 

 

DIA EM SEDE DE APLICÁVEL A OBRIGAÇÃO MODELOS E  
FORMULÁRIOS 

12 
IRS/IRC/Seg. 
Social 

Sujeitos passivos /  
Entidades contribuintes 

Envio da declaração mensal de remunerações pelas 
entidades devedoras de rendimentos do trabalho  
dependente, referentes a agosto de 2022  

Declaração Mensal de  
Remunerações 

12 IVA Sujeitos passivos 
Comunicação dos elementos das faturas emitidas no 
mês de agosto de 2022  

n/a 

15 
Preços de 
Transferência 

Sujeitos passivos que no 
exercício anterior tenham 
atingido um total de        
rendimentos igual ou      
superior a 10.000.000 EUR 

Constituição e organização da documentação de  
preços de transferência referente ao período  
económico de 2021 3 

n/a 

20 IVA 
Sujeitos passivos  
enquadrados no regime 
mensal 

Envio da declaração periódica respeitante às  
operações ocorridas em julho de 2022. O 
pagamento do imposto apurado (quando aplicável) 
deve ser realizado até dia 26 do presente mês 

Declaração Periódica 

20 IVA 
Sujeitos passivos  
enquadrados no regime 
mensal 

Envio da declaração recapitulativa mensal referente a 
agosto de 2022 1  

Declaração recapitulativa 

20 IRS/IRC  
Entidades devedoras de  
rendimentos sujeitos a  
retenção na fonte  

Pagamento das retenções na fonte de IRC/IRS  
referentes a agosto de 2022 

Declaração de retenções 
na fonte de IRS/IRC  

20 
Imposto do 
Selo 

Sujeitos passivos de  
Imposto do Selo  

Envio da declaração mensal de Imposto do Selo pelos 
respetivos sujeitos passivos do imposto, referente a 
agosto de 2022 e pagamento do imposto apurado  

Declaração Mensal de 
Imposto do Selo 

20 
Segurança 
Social 

Entidades contribuintes 
Pagamento das contribuições e quotizações relativas a 
agosto de 2022 

n/a 

20 IRS 
Sujeitos passivos          
titulares de rendimentos  da 
Categoria B 

2.º Pagamento por Conta n/a 

30 AIMI 

Proprietários, usufrutuários 
ou superficiários de prédios 
urbanos habitacionais ou de 
terrenos para construção 

Pagamento do Adicional ao Imposto Municipal sobre 
Imóveis Documento de cobrança 

30 IRC 
Sujeitos passivos cujo    
período de tributação seja 
coincidente com o ano civil 

2.º Pagamento Adicional por Conta Modelo P1 

30 IRC 
Sujeitos passivos cujo    
período de tributação seja 
coincidente com o ano civil 

2.º Pagamento por Conta Modelo P1 
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1) Enquadrados no regime normal mensal ou enquadrados no regime normal trimestral quando o montante das transmissões intracomunitá-
rias de bens tenha excedido 50.000 EUR  no trimestre em curso ou em qualquer dos quatro trimestres anteriores. 

2) Quando o montante a reembolsar for superior a 400 EUR e respeitante a um período de três meses consecutivos ou, se período inferior, 
desde que termine em 31 de dezembro do ano civil imediatamente anterior e o valor não seja inferior a 50 EUR. 

3) Despacho n.º 135/2022.XXIII, de 6 de julho de 2022.  

 

 

 
A consulta deste calendário fiscal não dispensa a consulta da legislação fiscal nem de apoio especializado para o efeito. 
Estaremos ao inteiro dispor para qualquer esclarecimento e apoio que entenda necessário. 

DIA EM SEDE DE APLICÁVEL A OBRIGAÇÃO MODELOS E  
FORMULÁRIOS 

30 IVA 
Sujeitos passivos registados 
no regime especial “Import 
One Stop Shop” (IOSS)  

Envio da declaração periódica mensal referente a 
agosto de 2022 e pagamento do imposto apurado  

Declaração Periódica 

(Minibalcão Único) 

30 IRS/IRC 
Entidades devedoras a não 
residentes de rendimentos 
sujeitos a IRS/IRC 

Envio da declaração dos rendimentos devidos, pagos 
ou colocados à disposição de sujeitos passivos não 
residentes durante julho de 2022  

Modelo 30 

30 IVA 

Sujeitos passivos que 
suportaram IVA noutro 
Estado Membro ou País 
Terceiro 

Entrega, por transmissão eletrónica de dados, do 
pedido de restituição IVA 2  

Formulário eletrónico 
(Estado Membro) 
Suporte papel 
(País Terceiro) 

30 IUC Sujeitos passivos 
Pagamento do IUC referente a veículos com  
matrícula do mês de setembro  n/a 
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