
 

                

 
 

 

A Administração Geral Tributária (AGT) 

emitiu, no dia 21 de Janeiro de 2022, um 

comunicado que visa informar os contribuintes 

sobre a extensão do prazo para submissão 

electrónica do mapa mensal de remunerações 

obtidas pelos trabalhadores enquadrados no 

Grupo A do Imposto sobre os Rendimentos do 

Trabalho (IRT). Neste contexto, salientamos o 

seguinte: 

 A submissão electrónica do mapa mensal de 

remunerações passa a ser obrigatória 

apenas a partir do dia 1 de Junho de 2022; 

 Até 31 de Maio de 2022, o mapa mensal de 

remunerações pode ser submetido em 

formato fisico nas Repartições Fiscais e o 

respectivo imposto liquidado com o 

classificador de receita A12 – Imposto sobre 

os Rendimentos de Trabalho por conta de 

outrem (Grupo A) ou, facultativamente, 

através de submissão electrónica no Portal 

do Contribuinte; 

 Caso as entidades empregadores optem 

pela submissão electrónica do mapa mensal 

de remunerações até 31 de Maio de 2022, 

estas apenas têm de preencher as 

informações relativas à remuneração de 

cada trabalhador, para que a Nota de 

Liquidação e Mapa de Remunerações sejam 

gerados. 

The General Tax Authority (AGT) has issued, on 

January 21st, 2022, a communication informing 

taxpayers on the extension of the deadline for 

Electronic Submission of Monthly 

Remunerations Table, with respect to the tax 

due by employees under Group A of Personal 

Income Tax (PIT). In this context, we would like 

to highlight the following: 

 

 The electronic submission of monthly 

remunerations table becomes mandatory 

only from June 1st, 2022, onwards; 

 Until May 31st, 2022, the monthly 

remunerations table can be submitted in 

physical format near the Tax Office and the 

respective tax due assessed with the tax 

code A12 – Personal Income Tax of Group A 

or, optionally, through the electronic 

submission in Min. Fin. website; 

 

 

 In case employers choose the electronic 

submission of monthly remunerations table 

until May 31st, 2022, it is only required to fill 

in the information regarding the 

remuneration of each employee, to 

generate the respective Tax Return and 

remunerations table. 
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