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MAPA MENSAIS DE REMUNERAÇÕES - IRT GRUPO A - 
Submissão eletrónica 

De acordo com as orientações publicadas pela Autoridade Geral Tributária (AGT), no corrente mês de 
Setembro, todas as Entidades Empregadoras, podem, através do Portal da AGT e, de forma facultativa 
até ao dia 31 de dezembro, proceder à entrega do mapa mensal de remunerações referente ao imposto 
devido pelos trabalhadores enquadrados no Grupo A, conforme o disposto no artigo 17º do Código do 
Imposto sobre os Rendimentos do Trabalho, e gerar automaticamente a respetiva Nota de Liquidação 
(antigo DC). 

Para a submissão eletrónica, as Entidades Empregadoras devem aceder ao Portal do Contribuinte, 
preencher as informações relativas à remuneração de cada trabalhador, submeter o mapa e, o Sistema 
Integrado de Gestão Tributária (SIGT) fará o cálculo automático do valor do IRT a pagar, de acordo com 
os rendimentos auferidos pelo trabalhador e, gerará a Nota de Liquidação, sendo posteriormente 
disponibilizados o mapa de remunerações e o respetivo Recibo de Liquidação. 

Com isto, todos os trabalhadores, enquadrados no grupo A, e que são alvo de retenções na fonte em sede 
de IRT, passarão a poder consultar os movimentos registados em seu nome na sua conta corrente. 

Até ao dia 31 de Dezembro, continuará ao dispor das Entidades Empregadoras, a liquidação e pagamento 
do IRT, de forma tradicional, ou seja através do classificador de receita A12. 

Findo este prazo, a liquidação do IRT – Grupo A, passa a ser feita exclusivamente através da submissão 
eletrónica do mapa mensal das remunerações, através do Portal ou dirigindo-se a uma Repartição Fiscal. 

A submissão eletrónica do referido mapa passará a estar incluída no âmbito dos serviços de payroll 
prestados aos nossos clientes. 

 

 

A On.Corporate manifesta total disponibilidade para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais ao exposto ou 

esclarecer qualquer dúvida ou questão relacionados com o presente tema. 
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MONTHLY REMUNERATION MAP - IRT GROUP A - 

Electronic submission  

According to the guidelines published by the General Tax Authority (AGT), in the current month 
of September, all Employing Entities may, through the AGT Portal and, optionally until 
December 31st, deliver the monthly map of remuneration related to the tax owed by the workers 
included in Group A, as provided for in article 17 of the Labor Income Tax Code, and 
automatically generate the respective Payment Note (former DC). 

For electronic submission, Employers must access the Taxpayer Portal, fill in the information 
regarding the remuneration of each worker, submit the map and the Integrated Tax 
Management System (SIGT) will automatically calculate the amount of IRT payable, according 
to the income earned by the employee and, it will generate the Settlement Note, with the 
remuneration schedule and the respective Settlement Receipt being subsequently made 
available. 

With this, all workers, framed in group A, and who are subject to withholding tax in connection 
with IRT, will now be able to consult the movements registered in their name in their current 
account. 

Until the 31st of December, the settlement and payment of the IRT will continue to be available 
to Employers, in the traditional way, that is, through the A12 revenue classifier. 

After this period, the settlement of the IRT – Group A, will be done exclusively through the 
electronic submission of the monthly remuneration statement, through the Portal or by 
contacting a Tax Office. 

The electronic submission of the map will now be included in the payroll services provided to 
our customers. 

 
On.Corporate expresses its total availability to provide any additional information to the above or clarify 
and doubts or questions related to this topic. 
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