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Foi publicada a Portaria n.º 290/2013, que aprova novas 
declarações de registo/início, alterações ou cessação de 
atividade. 

As novas declarações reflectem as alterações aprovadas pela 
Lei n.º 3-B/2010, de 28 de abril (OE 2010) nomeadamente 
aos regimes simplificados em sede de IRS e IRC.  

No campo 5 passa a ser também possível a identificação do 
tipo de sujeito passivo como Instituição Particular de 
Solidariedade Social, uma vez que agora é possível distinguir 
"Fundações“ de "Associações". 

Os modelos agora aprovados entram em vigor no dia 24 de 
setembro de 2013. 

 

Ministerial Order n.º 290/2013 was published approving 
new forms for complying with obligations regarding tax 
registration, including beginning of activity, amendments 
or cease of activity. 

The new forms reflect the changes approved by Law  
3-B/2010, of 28 April (the 2010 State Budget Act) to the 
simplified tax regimes. 

It is now possible to distinguish foundations from 
associations, enabling the identification of Private Social 
Solidarity Institutions. 

The new forms are applicable from September 24 2013 
onwards. 
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