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O que é a consignação do IRS? 

 

Consiste em doar 0,5% do IRS liquidado (imposto destinado ao Estado) a uma entidade elegível para esse 

efeito, como uma IPSS, instituição religiosa e pessoa coletiva de utilidade pública (incluindo com fins 

ambientais e culturais). 

A consignação de 0,5% do IRS não implica qualquer encargo para o contribuinte. É um gesto gratuito. O 

contribuinte não paga mais IRS nem recebe menos reembolso (consoante o caso). É o Estado que prescinde 

dessa parcela do imposto, entregando-a uma instituição indicada pelo contribuinte. 

Os contribuintes podem ainda consignar a dedução do IVA suportado em faturas de reparação e manutenção 

de automóveis e motociclos, alojamento e restauração, cabeleireiros e institutos de beleza e passes sociais. 

Mas, neste caso, prescindem desse abatimento no IRS, entregando-o como donativo. 

 

Como consignar o IRS e o IVA? 

Aceder ao Portal das Finanças e realizar os seguintes passos: 

[https://www.portaldasfinancas.gov.pt/at/html/index.html ] 

 

Escolher a opção “Comunicação do agregado familiar/entidade a consignar”  

 

 

 

https://www.portaldasfinancas.gov.pt/at/html/index.html
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Clicar em “Entidade a Consignar” 

 

 

Selecionar a entidade a consignar 

Se não souber qual é o NIF da entidade ou preferir conhecer todas as entidades às quais pode realizar esta 

doação, basta clicar na lupa existente no campo “NIF” e irá aparecer a lista de entidades disponíveis; 

 

Pesquisar as entidades no filtro 

Esta opção está localizada  no canto superior direito. Depois, apenas tem de clicar na entidade escolhida. 

 

 
 

Submeter o pedido 

Mas, primeiro, verifique se os dados da entidade à qual pretende consignar estão corretos. 
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De abril a junho 

Na declaração de rendimentos (Modelo 3): 

 

 

IRS Automático 

 


