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OBRIGAÇÕES FISCAIS AGOSTO 2022 

 

 

✓ Comunicação à AT dos elementos das faturas emitidas em julho;  

✓ Envio da Declaração Periódica de IVA do regime normal mensal relativa a junho e do regime 

normal trimestral relativa ao 2.º trimestre;  

✓ Envio da Declaração Recapitulativa de IVA do regime normal mensal relativa a junho e do 

regime normal trimestral relativa ao 2.º trimestre;   

✓ Envio da declaração de retenções na fonte de IRS / IRC e pagamento do imposto retido 

referente ao mês de julho;  

✓ Pagamentos por conta e pagamentos adicionais por conta de IRC de 2021 dos sujeitos 

passivos que adotam um período de tributação coincidente com o ano civil;  

✓ Envio da DMR-AT (Declaração Mensal de Remunerações à Autoridade Tributária) relativa ao 

mês de julho;  

✓ Entrega da Declaração Mensal de Imposto do Selo de julho e respetivo pagamento.  

 

O pagamento do IVA apurado nas declarações periódicas relativas a junho e ao 2.º trimestre 

pode ser realizado até 6 de setembro.  

 

O prazo para entrega da DMR-SS (declaração mensal de remunerações à Segurança Social) é 

alargado até 25 de agosto, devendo o pagamento das contribuições para a Segurança Social 

e dos Fundos de Compensação do Trabalho ser realizado até ao dia 31 de agosto.  

 

Para além desta flexibilização, os prazos do procedimento tributário relativos aos atos 

praticados pelos contribuintes, bem como o exercício do direito de audição que terminem 

durante o mês de agosto são transferidos para quinta-feira, 1 de setembro (o primeiro dia útil 

do mês).   

Estão igualmente suspensos durante o mês de agosto os prazos relativos ao procedimento de 

inspeção tributária, pelo que se suspende a contagem destes prazos no dia 31 de julho 

recomeçando a partir de 1 de setembro. 

https://mkt.cldware.com/go/12f95-9beb119720bc41ab719a9d43cf93933d8-0ed55-93f83ae1e5Ogie9afFe48e6xk

