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CALENDÁRIO DAS OBRIGAÇÕES FISCAIS - Setembro 2022 
 
 

 
ATÉ DIA 06: 
 

• IVA: Fim do prazo de pagamento do imposto sobre o valor acrescentado (IVA) apurado 
na declaração mensal respeitante a junho. 

• IVA: Fim do prazo de pagamento do imposto sobre o valor acrescentado (IVA) apurado 
no segundo trimestre.  
 

ATÉ DIA 12: 
 

• Segurança Social (SS): Envio da Declaração de Remunerações à Segurança Social 
referente ao mês anterior. 

• Autoridade Tributária e Aduaneira (AT): Envio da Declaração de Remunerações à AT 
referente ao mês anterior. 

• Autoridade Tributária e Aduaneira (AT): Comunicação dos elementos das faturas do 
mês anterior 

 
ATÉ DIA 20: 
 

• IVA envio da declaração, acompanhada dos anexos – Mensal: relativa às operações 
efetuadas em julho 2022. 

• Segurança Social (SS) – Pagamento: Pagamento das contribuições para a Segurança 
Social. 

• FCT / FGCT – Pagamento: Contribuições para o FCT e o FGCT. 

• Envio da Declaração Recapitulativa, por transmissão eletrónica de dados, pelos sujeitos 
passivos do regime normal mensal que no mês anterior tenham efetuado transmissões 
intracomunitárias de bens e/ou prestações de serviços a sujeitos passivos registados 
noutros Estados Membros, quando tais operações sejam aí localizadas nos termos do 
artigo 6.º do CIVA, e para os sujeitos passivos do regime normal trimestral quando o 
total das transmissões intracomunitárias de bens a incluir na declaração tenha no 
trimestre em curso (ou em qualquer mês do trimestre) excedido o montante de € 
50.000.IRS / IRC. 

• Envio da declaração e pagamento do IRS e IRC retido no pagamento ou colocação à 
disposição dos rendimentos, referentes ao mês anterior. 

• IS (Imposto Selo) – Declaração e Pagamento: Entrega da Declaração Mensal de 
Imposto do Selo e respetivo pagamento referente ao mês anterior. 

• IRS – 2º Pagamento por conta em IRS (categoria B). 
 
ATÉ DIA 26: 
 

• IVA Mensal – Pagamento: Pagamento do IVA referente ao mês de julho de 2022. 
 
ATÉ DIA 30: 
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• IRC / IRS – Modelo 30: Envio da Declaração de rendimentos pagos ou colocados à 
disposição no mês de julho de sujeitos passivos não residentes (Modelo 30). 

• IUC: Pagamento do Imposto Único de Circulação, cuja data de aniversário de matrícula 
ocorra em setembro. 

• IVA - Envio da declaração mensal referente às obrigações declarativas decorrentes do 
regime de importação do Balcão Único, relativa ao mês de agosto 2022. 

• IRC – 2º Pagamento por conta. 
AIMI – Pagamento do adicional ao imposto municipal sobre imóveis pelos titulares de prédios 
urbanos com afetação “habitação” ou “terrenos 
 

 

 


