EAbrief: Valor dos Fluxos de Pagamento (Modelo 40) /Payment Flows Value (Model 40)

Portaria n.º 64/2018
Foi publicada no Diário da República n.º 45/2018, Série I, de 05.03.2018 a Portaria n.º 64/2018, que aprova
o novo modelo de declaração e respectivas instruções, designado por Valor dos Fluxos de Pagamento
(Modelo 40), para cumprimento da obrigação referida no n.º 4 do artigo 63.º-A da Lei Geral Tributária.
A presente portaria vem alargar o universo das entidades abrangidas pela obrigação acessória, declaração
Modelo 40 - Valor dos Fluxos de Pagamentos com Cartões de Crédito e de Débito e aumentar os meios de
pagamento sujeitos a comunicação.
A nova declaração Modelo 40, para além da informação do valor dos fluxos de pagamentos com cartões
de crédito e de débito efectuados através de TPA's (Terminais de Pagamento Automático), por intermédio
das instituições de crédito, sociedades financeiras e as demais entidades que prestem serviços de
pagamento a sujeitos passivos que aufiram rendimentos da categoria B de IRS e de IRC, deve passar a
incluir também informação de outros meios de pagamento electrónico.
A declaração deve ser apresentada pelas entidades abrangidas por esta obrigação acessória, por
transmissão electrónica de dados, para a comunicação dos fluxos de pagamento efectuados a partir de 1
de Janeiro de 2017 e nos anos seguintes.
…

Ordinance no 64/2018
The Ordinance No 64/2018, published in “Diário da República” no 45/2018, Serie I, of 5th March 2018,
establishes the new statement model (and fill-in instructions) Payment Flows Value - Model 40 (“Valor dos
Fluxos de Pagamento – modelo 40”), for complying with the obligation referred to in Article 63.º-A (4) of
the General Tax Law (“Lei Geral Tributária).
This ordinance extends the universe of entities covered by the obligation (model 40 - payments made by
credit transfers, direct debits and card payments) and extends the means of payment subject to
communication.

The new model 40 statement, in addition to information on the value of credit and debit card payment
flows made through TPAs (Automatic Payment Terminals), through credit institutions, financial companies
and other entities, that provide payment services to credit taxpayers with income from B category PIT
(Personal Income Tax) and CIT (Corporate Income Tax), must also include information from other means
of electronic payment.
The statement shall be submitted by the entities covered by this obligation by electronic data transmission
for the reporting of payment flows made as from 1 January 2017 and in subsequent years.
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