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Circular n.º 16/2021 DECLARAÇÃO MENSAL DE REMUNERAÇÕES - DMR. 
Novo diploma.  

 

Como sabe, com a publicação da Portaria n.º 40/2018, de 31 Janeiro, 

tornou-se obrigatória apresentarem as Empresas o “MODELO DA DECLARAÇÃO DE 

REMUNERAÇÕES”, abreviadamente, DMR.  

Depois disso, teve várias alterações, que agora não interessam. A 

pretexto de que a Portaria n.º 232/2020, 1 Outubro veio  

“… estabelecer as obrigações declarativas fiscais abrangidas pelo regime do justo 

impedimento de curta duração, previsto no artigo 12-A, do Estatuto dos Contabilistas 

Certificados”,  

consideram o Governo conveniente proceder a “ajustamentos” do DMR. E, vai daí,  

Acaba de ser publicada a,  

PORTARIA N.º 34/2021, de 12 Fevereiro 

in D.R., 1.ª Série, n.º 30, Fh. 25 a 36, de 12 Fevereiro.  

1.ª NOTA: esta nova Portaria veio revogar a Portaria n.º 40/2018, de 

31 Janeiro; e, a Portaria n.º 88-A/2020, de 6 Abril.  

2.ª NOTA: é publicado em anexo a esta Portaria n.º 34/2021, novo 

Modelo da “Declaração Mensal de Remunerações”; e, importante, extensa (6 folhas) 

instruções.  

Como já acontecia a “DECLARAÇÃO” 

“ 2 – (…) deve ser entregue à Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) pelas entidades 

devedoras de rendimentos do trabalho dependente sujeito a IRS, ainda que isentos, 

bem como os que se encontrem excluídos de tributação (…)”.  

A “DECLARAÇÃO” é enviada por “…transmissão electrónica”. Para 

tanto,  

É necessário, previamente,  

a) - efectuar o registo, caso ainda não disponham de senha de acesso, no Portal das 

Finanças, no endereço www.portaldasfinancas.gov.pt; ou, no portal da Segurança Social, 

no endereço, www.seg-social.pt.  

  Por fim,  

Será conveniente referir, que o art.º 4, desta Portaria n.º 34/2021, diz 

“ A presente portaria entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação e produz 

efeitos a 1 Janeiro de 2021”. 


