
 

N/REF. 05/11                                                 Angra do Heroísmo, Janeiro de 2010 

 

Assunto: MMOODDEELLOOSS  OOFFIICCIIAAIISS  DDOO  RREECCIIBBOO  VVEERRDDEE  EELLEECCTTRRÓÓNNIICCOO. 

 

 

Caro Associado, 

 

 

Vimos por este meio informá-lo da publicação da PPoorrttaarriiaa  nn..ºº  887799--AA//22001100,,  ddee  2299  ddee  NNoovveemmbbrroo, que vem 

aprovar os seguintes modelos oficiais do recibo verde electrónico: 

 

a) Modelo de recibo emitido; 

b) Modelo de recibo emitido para acto isolado; 

c) Modelo de recibo sem preenchimento. 

 

O preenchimento e a emissão do recibo verde electrónico passam a efectuar-se obrigatoriamente no Portal 

das Finanças na Internet, em www.portaldasfinancas.gov.pt . 

 

Para emissão de recibos verdes electrónicos, devem ser seguidos os procedimentos mencionados no Portal 

das Finanças, mediante a autenticação com o respectivo número de identificação fiscal e senha de acesso. Os 

recibos são emitidos em duplicado, destinando-se o original ao cliente e o duplicado ao arquivo do titular do 

rendimento. 

 

No caso de anulação de recibos emitidos em cada ano, estes podem ser anulados pelo sujeito passivo até ao 

final do prazo estabelecido no n.º 1 do artigo 60.ª do Código do IRS. Sendo anulado, perdem-se os efeitos de 

documento comprovativo da obtenção de rendimentos e de suporte de custos, procedendo à DGCI ao envio 

de comunicação informativa ao adquirente do serviço prestado. 

 

A comunicação acima mencionada é enviada por via electrónica simples aos contribuintes que tenha 

autorizado o envio por e-mail no Portal das Finanças, sendo enviada por carta simples nos restantes casos. 

 

Serão anulados automaticamente os recibos emitidos em cada ano que não tenham sido recolhidos para o 

sistema informático no termo do prazo do n.º 1 do art. 60.º do Código do IRS. 



 

No período entre 11  ddee  DDeezzeemmbbrroo  ddee  22001100  ee  3300  ddee  JJuunnhhoo  ddee  22001111, a emissão do recibo verde electrónico no 

Portal das Finanças é facultativa, podendo os titulares de rendimentos continuar a emitir recibos do modelo 

n.º 6 aprovado pela Portaria n.º 102/2005, de 7 de Janeiro. 

 

O presente diploma entrou em vigor a 11  ddee  DDeezzeemmbbrroo  ddee  22001100 e não dispensa a sua leitura que pode ser 

consultado em www.dre.pt ou através do site desta Câmara do Comércio, em: 

http://www.ccah.eu/ficheiros/legislacao/1294680361.pdf 

 

 

Com os melhores cumprimentos, 

A Direcção. 

  

 


