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> IRC/IRS/Seg. Social - Entrega da Declaração Mensal
de Remunerações (DMR), referentes a julho’15

> IVA  - Envio da Declaração IVA Mensal e anexos, referente ao mês de 
junho’15

10

> IRS/IRC  - Declaração de rendimentos pagos ou colocados à 
disposição de sujeitos passivos não residentes em junho’15 
(Modelo 30)

31

> IVA  - Envio da declaração trimestral (2.ºT) de 2015 e anexos15

25 > IVA  - Comunicação dos elementos das faturas (SAFT)

> IRS/IRC/Imposto de Selo  - Pagamento e envio das importâncias retidas, 
referentes a julho’15

> IVA - Envio da Declaração Recapitulativa Mensal (julho’15) relativas a 
transmissões intracomunitárias e prestações de serviços

> Segurança Social  - Pagamento das contribuições relativas a julho’15

20

until 10th
> CIT/PIT/Social Security – Monthly 
statement of remuneration submission 
regarding July’15
> VAT – Filing of monthly VAT return and 
annexes regarding June’15

until 15th
> VAT – Filing of quarterly (2nd Q 2015) VAT 
Return and annexes

until 20th
> PIT/CIT /Stamp Duty – Payment of 
withholding taxes (corporate and personal 
income tax), and Stamp Duty
> VAT – Filing of monthly recapitulative 
statement
> Social Security – Payment of contributions

until 25th
> VAT – Reporting of invoices and payment 
receipts

until 31st
>  PIT/CIT– Statement of income paid or 
placed at the disposal of non resident
(Form 30)

Até ao dia  10
> Pagamento das contribuições da Segurança Social referentes
ao mês de Julho 2015

Até ao dia 31
> Data limite do pagamento dos impostos referentes a Julho:
 • Imposto Industrial (II)
 • Imposto sobre os Rendimentos de Trabalho (IRT)
 • Imposto de Selo (IS)
 • Imposto de Consumo (IC)
 • Imposto Predial Urbano (IPU)
 • Imposto sobre a Aplicação de Capitais (IAC)

until 10th
> Payment of Social Security Contributions 
regarding July’15

until 31st
> July tax payment deadline:

- Corporate Income Tax (II)
- Personal Income Tax (IRT)
- Stamp Duty (IS)
- Consumption Tax  (IC)
- Urban Property Tax (IPU)
- Capital Application Tax (IAC)
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