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Foram publicados no Diário da República os seguintes 
modelos oficiais: 
 
•  Modelo das faturas-recibo previstas no artigo 115º do 

Código do IRS (titulares de rendimentos da Categoria B). O 
novo modelo foi aprovado pela Portaria n.º 426-B/2012, de 
28 de dezembro de 2012, que entrou em vigor a 1 de janeiro 
de 2013 e revogou o regime dos recibos verdes eletrónicos. 
A Portaria prevê o regime de anulação  das  faturas-recibo e 
estabelece os prazos durante os quais os documentos 
emitidos no Portal das Finanças ficam disponíveis para 
consulta.  
 

•  Modelo da Declaração Mensal de Remunerações – AT, 
para efeitos das alíneas c) e d) do n.º 1 do artigo 119º do 
Código do IRS. O novo modelo foi aprovado pela  
Portaria n.º 6/2013, de 10 de janeiro, que entra em vigor a 
11 de janeiro de 2013, e destina-se a comunicar 
mensalmente à Administração Tributária e Aduaneira os 
rendimentos de trabalho dependente de pessoas singulares 
residentes para efeitos fiscais em Portugal (rendimentos 
sujeitos, isentos ou não sujeitos a imposto), retenções de 
imposto, contribuições sociais, contribuições para sistemas 
de saúde e quotizações sindicais, relativos ao mês anterior. 

 
 

The following official forms were published in the Official 
Gazette: 

• Invoice-receipt (“fatura-recibo”) foreseen in article 115 
of the Personal Income Tax (PIT) Code (self 
employment income). The new form was approved by 
Decree 426-B/2012, dated 28 December 2012, which 
entered into force on 1 January 2013, revoking the 
regime of the electronic receipts (“recibos verdes 
eletrónicos”). The Decree foresees a regime of 
cancelation of the invoice-receipt, establishing the term 
during which the documents are available for 
consultation in the Portuguese tax authorities’ website.  

• Monthly statement of remunerations (“Declaração 
Mensal de Remunerações – AT”) foreseen in article 119, 
no. 1, letters c) and d) of the PIT Code. The new form 
was approved by Decree 6/2013, dated 10 January 2013, 
which shall enter into force on 11 January 2013, and is 
used to report to the Tax and Custom Authorities 
employment income received by Portuguese resident 
individual taxpayers (income subject, exempt or not 
subject to tax], taxes withheld, social security 
contributions, and union contributions, regarding the 
previous month. 
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