পেলন্স রেেতটন করুন

ইংলেজীলত

রেেতটন করুন

ফাইনান্স প ার্ট ালে প্রলেশ ও
েযেহালেে সকে তথ্য জানুন
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ফিনান্স প ার্ট ালে প্রলেলের জনয আফি ফিভালে
প লে াফর?

াসওযার্ট

রফনান্স প ার্ট ালে প্রলেলশে জনয দুটর্ উ ায় েলয়লে:
ক. একটর্ প্রমাণীকেণ াসওয়ালডটে মাধ্যলম অথ্ো
খ. নাগরেক কাডট ো রডজজর্াে পমাোইে কী এে মাধ্যলম
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ক. কতত ট লেে অনুরমত একটর্

াসওয়ালডটে মাধ্যলম

১. ফিনান্স প ার্ট ালে প্রলেলের জনয আফি ফিভালে াসওযার্ট প লে
Se আ রন যরদ েযেহােকােী পহান তাহলে াসওয়ালডটে জনয রনলনাক্ত এই
প ার্ট াে অনুলোধ্ কেলত ালেন: www.portaldasfinancas.gov.pt> রনেন্ধন
করুন

তষ্ঠাটর্

আ নাে েযজক্তগত তথ্য রদলয় এখালন চাওয়া সে শতটারদ পমলন

াফর?

ূেণ করুন।

তষ্ঠাটর্ ূেণ কোে সময় আ রন যরদ পর্রেলফান এেং ই-পমইে পেত্রগুরে রেেতটন কলেন,
াসওয়াডট অনুলোধ্ কো মাত্রই দুটর্ পকাড স্বয়ংজিয়ভালে আ নাে কালে প ৌঁলে যালে:
•

পমাোইলেে মাধ্যলম চাইলে এসএমএস োতটাে মাধ্যলম

•

ই-পমইলেে মাধ্যলম চাইলে আ নাে ই-পমইলে োতটা

প্রাপ্ত পকাডগুলো শুধ্ুমাত্র রফনান্স প ার্ট ালে রনজিত কেলত

ালেন
ালেন

ােলেন েগইন কোে মাধ্যলম

>সকে পসোগুলো>কেদাতা প্রমাণীকেণ> রফনান্স প ার্ট ালে প্রলেলশে জনয াসওয়াডট প লত পর্রেলফালন প্রাপ্ত নম্বেটর্
প ার্ট ালে আ লডর্ করুন, যা েেতী সমলয় খালম কলে আ নাে োসাে টিকানা রকংো ই-পমইলেে টিকানায় ািালনা
হলে।

1. আিার িলরর ঠিিানায (আিার সাধারণ োসস্থালনর স্থান)

াসওযার্ট প লে

আিালি িেফিন অল ক্ষা িরলে হলে?
ডাক প ালেে মাধ্যলম ািালনাে প্রজিয়ায় রেতেলণে সময় রেলেচনা কলে
াওয়াে গড় সময় হলত ালে ৫ িার্ ফিেস।
ট

4 | 13

াসওয়াডট

২. এির্া গুরুত্ব ূণ ট ফেষয হলে আ ফন র্ফি আ নার আোসস্থে

ফরেেটন কলেন
তাহলে পসটর্ রক রফনান্স কতত ট েলক অেরহত কো োধ্যতামূেক? এেং এটর্ রকভালে কেলত
হলে?
• যরদ রসটর্লজন কাডট থ্ালক তাহলে রসটর্লজন কালডটে মাধ্যলম প্রলেশ কলে আ নালক
অনোইলন েযজক্তগতভালে টিকানা
রেেতটন কেলত হলে। এই
রেেতটলনে
লে
কতত ট েলক পসটর্ আ লডর্ কো হলে। আে আ নাে যরদ নাগরেক না থ্ালক তাহলে
আ নালক রফনান্স প ার্ট ালে রগলয় অথ্ো রনকর্স্থ পকালনা ফাইনান্স অরফলসে সাহাযয
রনলয় আ নালক টিকানায় রেেতটন কেলত হলে।
• এটর্ একটর্ োধ্যগত শতট। অেশযই আ নাে টিকানা রেেতটন কেলে পসটর্ কতত ট েলক
অেগত করুন। কােণ আ নাে অলনক গুরুত্ব ূণ ট রচটি ত্র পসই টিকানায় পপ্রেণ কো
হয়।
৩. ইউলরা ীয ইউফনযলনর োফসন্দা হলয আফি ফি ফিনান্স

াসওযার্ট প লে

াফর?

হযাাঁ! আ রন যরদ ইউলো ীয় ইউরনয়ন ো ইউলো ীয় অথ্ননরতক
ট
অঞ্চলেে োরসন্দা হলয় থ্ালকন,
আ নাে চাওয়া াসওয়াডটটর্ রফনান্স পেকলডট তারেকাভূ ক্ত টিকানায় পপ্রেণ কো হলে। আ রন যরদ
পকালনা র্যাক্স প্ররতরনরধ্ রনলয়াগ কলে থ্ালকন তাহলে পসটর্ আ নাে রনযুক্ত প্ররতরনরধ্ে োসাে
টিকানায় পপ্রেণ কো হলে।
৪. ইউলো ীয় অথ্ননরতক
ট
অঞ্চলেে োইলেে োরসন্দা হলয় আরম রক াসওয়াডটটর্ প লত
ারে?
হযাাঁ! পসলেলত্র আ নালক তত গ
ট ালে একজন প্ররতরনরধ্ োখলত হলে। যাে টিকানায় আ নাে
হলে।
৫.

াসওয়াডটটর্ রক ই-পমইলেে মাধ্যলম

ািালনা যায়?

না! াসওয়াডটটর্ স্বয়ংজিয়ভালে োধ্যতামূেক ডাক প ালেে মাধ্যলম পপ্রেণ কো হয়। এটর্
ই-পমইে ো অনয পকালনা মাধ্যলম পপ্রেণ সম্ভে নয়।
আ নাে কে টিকানা টিকমলতা আ লডর্ হলয়লে এটর্ সেদা
ট রনজিত করুন।
৬. ইরতমলধ্য ৫ কাযরদেস
ট
প রেলয় পগলে রকন্তু আরম এখলনা আমাে োসাে টিকানায়
াসওয়াডটটর্ াই নাই। এলেলত্র আমাে রক কো উরচত?
রফনালন্স প্রলেলশে
াসওয়াডটগুলো স্বয়ংজিয়ভালে রনয়রমত ই-পমইলেে মাধ্যলম
কেদাতালদে োসাে টিকানা। পপ্রেণ কো হয়। পডরেভারেটর্ ডাক প ালেে মাধ্যলম ািালনা
হয় এেং মালে মালে তা রেঘ্ন ঘর্লত ালে।
আ রন যরদ রনধ্ারেত
ট
সমলয়ে মালে াসওয়াডটটর্ না প লয় থ্ালকন তলে আ নাে রনকর্স্থ
রফনান্স অরফলস পযাগালযাগ করুন (পকালনা কােলণ রচটি/ াসওয়াডট রফলে আসলত ালে)
অথ্ো আ রন কে পসন্টালেে সালথ্ও পযাগালযাগ কেলত ালেন (২১৭ ২০৬ ৭০৭) এেং
আ নাে াসওয়ালডটে রচটিে সেলশষ
ট
জানলত ালেন।
৭.

াসওয়ালডটে জনয আলেদলনে ফলম পকন
ট
আমাে সুেোে প্রশ্ন জজজ্ঞাসা কেলেন?

হারেলয় যাওয়া ো ভতলে যাওয়া াসওয়ালডটে পেলত্র, সুেো প্রলশ্নে সটিক উত্তে আ নাে
াসওয়াডটটর্ ুনরুদ্ধাে কেলে।
৮. আরম যরদ োতটা (ই-পমইে/এসএমএস) গ্রহণ কেলত পেলে রনই, তলে এই
আমালক রক সুরেধ্া রদলত ালে?

রেলসোগুরে

াসওয়াডটটর্ পপ্রেণ কো

রফনান্স কতত ট ে তালদে কেদাতালদে রেনামূলেয ই-পমইে এেং এসএমএস োতটাে মাধ্যলম
(পমাোইলে পপ্ররেত োতটা) পপ্রেণ কলে। রনয়রমত আ লডর্ এেং েযজক্তগত রভরত্তলত তথ্যমূেক
এসে োতটা পপ্রেণ কো হয়।
৯. আফি ফিভালে আিার

াসওযার্টঠর্

ুনরুদ্ধার িরলে

াফর?

আ রন যরদ আ নাে াসওয়াডটটর্ ভতলে রগলয় থ্ালকন তাহলে আ রন এই রেকল্প েযেস্থাে
মাধ্যলম াসওয়াডট ুনরুদ্ধালেে জনয অনুলোধ্ কেলত ালেন। প্রথ্লম েগইন করুন>সমস্ত
রেলষো>কেদাতাে প্রমাণীকেণ> াসওয়াডট ুনরুদ্ধাে করুন ো সাচট অ শলন রেখুন:
াসওয়াডট ুনরুদ্ধাে।
আ নাে যরদ রনলজে একান্ত পফান থ্ালক
আ রন যরদ ইরতমলধ্যই আ নাে পর্রেলফান নম্বেটর্ পযাগালযালগে জনয রেশ্বস্ত মলন কলেন
(এেং প্রদানকতত নম্বেটর্ে সালথ্ রমে থ্ালক) পসলেলত্র আ নাে াসওয়াডটটর্ ুনরুদ্ধাে
কেলত আ নাে কালে দুটর্ থ্ পখাো েলয়লে। আ নাে ূলেেট পদখা সুেো প্রশ্নগুলো
রনোচন
ট
কেলত হলে এেং পসগুলোে উত্তে রদলত হলে।
আ রন যখন নতত ন াসওয়ালডটে জনয আলেদন কলেন। ূলেেট
াসওয়াডটটর্ তখন োরতে
হলয় যায় এেং আ নাে জনয একটর্ নতত ন াসওয়াডট ইসুয হয়। পযটর্ ০৫ কায রদেলসে
ট
মলধ্য
আ নাে েতটমান টিকানায় পপ্রেণ কো হলে।
এসএমএস রেকলল্পে সাহালযয পকাড গ্রহণ কলে আ নাে

াসওয়াডট

রেেতটন কেলত হলে।

রেকল্প পকাডটর্ এসএমএলসে মাধ্যলম রনোচন
ট
কোে লে আ নাে একান্ত নম্বেটর্ প্রলেশ
কোলত হলে। পসই নম্বেটর্ে পশষ রতন সংখযা আ নাে জিলন পদখলত ালেন।

াসওয়াডট ুনরুদ্ধাে রসলেক্ট কোে লে আ নালক এসএমএলসে মাধ্যলম ৬ সংখযাে
একটর্ পকাড ািালনা হলে। ৫ রমরনর্ সময় যন্ত
ট আ রন এই পকাডটর্ প্রলেশ কোলত
ােলেন।
ূ ট পথ্লক আ রন একটর্ নতত ন
এই মুহত

াসওয়াডট চয়ন কেলত

ালেন।

রেেতটন োর্লন চা পদয়াে সালথ্ সালথ্ ূলেেট াসওয়াডটটর্ োরতে হলয় যালে। তখন আ রন
নতত ন কলে রনলজে েন্দমত নতত ন াসওয়াডট েযেহাে কো শুরু কেলত ােলেন।

আ রন যরদ একান্ত পফালন সুেরেত মলন না কলেন
আ রন যরদ এখনও আ নাে পফান নম্বে না রদলয় থ্ালকন তাহলে আ নালক
সুেো প্রশ্নগুলো রনোরচত
ট
কলে পসগুলোে উত্তে কেলত হলে।

ূলেেট রনোরচত
ট

এই নতত ন অডটাে গ্রহণ কোে লে আ নাে ূলেেট াসওয়াডটটর্ তখন োরতে হলয় যায় এেং
আ নাে জনয একটর্ নতত ন াসওয়াডট ইসুয হয়। পযটর্ ০৫ কায ট রদেলসে মলধ্য আ নাে
েতটমান টিকানায় পপ্রেণ কো হলে
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আ রন যখন নতত ন াসওয়ালডটে জনয আলেদন কলেন। ূলেেট াসওয়াডটটর্ তখন োরতে
হলয় যায় এেং আ নাে জনয একটর্ নতত ন াসওয়াডট ইসুয হয়। পযটর্ ০৫ কায ট রদেলসে
মলধ্য আ নাে েতটমান টিকানায় পপ্রেণ কো হলে।

এসএমএস রেকলল্পে সাহালযয পকাড গ্রহণ কলে আ নাে
হলে।

াসওয়াডট

রেেতটন কেলত

রেকল্প পকাডটর্ এসএমএলসে মাধ্যলম রনোচন
ট
কোে লে আ নাে একান্ত নম্বেটর্ প্রলেশ কোলত হলে।
পসই নম্বেটর্ে পশষ রতন সংখযা আ নাে জিলন পদখলত ালেন।
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াসওয়াডট ুনরুদ্ধাে রসলেক্ট কোে লে আ নালক এসএমএলসে মাধ্যলম ৬ সংখযাে
একটর্ পকাড ািালনা হলে। ৫ রমরনর্ সময় যন্ত
ট আ রন এই পকাডটর্ প্রলেশ কোলত
ােলেন।
ূ ট পথ্লক আ রন একটর্ নতত ন
এই মুহত
রেেতটন োর্লন চা

াসওয়াডট চয়ন কেলত

পদয়াে সালথ্ সালথ্

ূলেেট

ালেন।

াসওয়াডটটর্ োরতে হলয় যালে।

আ রন যরদ একান্ত পফালন সুেরেত মলন না কলেন
আ রন যরদ এখনও আ নাে পফান নম্বে না রদলয় থ্ালকন তাহলে আ নালক
রনোরচত
ট
সুেো প্রশ্নগুলো রনোরচত
ট
কলে পসগুলোে উত্তে কেলত হলে।

ূলেেট

আ রন যরদ একান্ত পফালন সুেরেত মলন না কলেন
এই নতত ন অডটাে গ্রহণ কোে লে আ নাে ূলেেট
াসওয়াডটটর্ তখন োরতে হলয় যায়
এেং আ নাে জনয একটর্ নতত ন াসওয়াডট ইসুয হয়। পযটর্ ০৫ কায ট রদেলসে মলধ্য
আ নাে েতটমান টিকানায় পপ্রেণ কো হলে।
১০. সুরক্ষা প্রলের উত্তর র্ফি না জানা থালি োহলে ফিভালে আফি সািলনর ফিলি
পর্লে ারলো?
রফনান্স কতত ট লেে সালথ্ আ নাে রনেরন্ধত পমইেটর্ রনলনাক্ত পমইলে
আ নাে র্যাক্স সংখযাে সালথ্ সম্পরকটত।
portal-senhas@at.gov.pt
রেষয়টর্লত অেশযই অন্তভূ ক্ত
ট থ্াকলত হলে : NIF
ই-পমইলে আ নালক রেস্তারেত তথ্য রেখলত হলেNIF (র্যাক্স নম্বে):
আ নাে ুলো নাম:
আ নাে স্থায়ী টিকানা:

াসওয়াডট োরতে

ািালত হলে। যা
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াসওয়াডট োরতে হলয় পগলে ই-পমইলেে মাধ্যলম এমন রনজিতকেণ াওয়াে লে, রেকল্প
েযেহাে কলে আ নালক ুনোয় রফনান্স প ার্ট ালে রনেন্ধন কেলত হলে: রনেন্ধন করুন এেং
নতত ন াসওয়ালডটে জনয অল ো করুন, পযটর্ ৫ কায ট রদেলসে মলধ্য ডাক প ালেে মাধ্যলম
আ নাে র্যাক্স টিকানায় পপ্রেণ কো হলে।
১১. প ার্ট ালে রনেন্ধন কোে সময় আরম পয ই-পমইে েযেহাে কলেরে তা এখন ভতলে পগরে। আমাে রক কেলত হলে?
আ রন যরদ একক েযজক্ত পহান তাহলে আ রন রফনান্স কতত ট েলক ই-পমইে টিকানাে
আ লডলর্ে জনয আলেদন কেলত ালেন। যখন সমলয় সমলয় র্যালক্সে োধ্যোধ্কতা ূেণ
কো জরড়ত থ্ালক তখন একটর্ " াসওয়াডট অন র্াইম" প্রারপ্তে জনয েগ ইন> েযজক্তগত
তথ্য>রফনান্স প ার্ট ালে পযাগালযালগে রেেেণ (ই-পমইে এেং পফান) রেকলল্পে মাধ্যলম
আ নালক রফনান্স প ার্ট ালে আ নাে ই-পমইেটর্ পদখলত ো রেেতটন কেলত পদয়।

আ রন যরদ সজিরেত অেদানকােী পহান তাহলে জিয়াকোল ে পঘাষণাে মাধ্যলম ই-পমইে
আ লডর্ রনকর্স্থ রফনান্স অরফলস রগলয় কো পযলত ালে। একটর্ প্রতযরয়ত রহসােেেলকে
সমটিগত কেদাতালদে পেলত্র, জিয়াকোল ে
রেেতটলনে পঘাষণা ত্রটর্ও
েেতী
স্বােেকােী এেং রসরসে রেকাে সংযুক্ত থ্াকলত হলে।
১২. আফি ফিভালে আিার াসওযার্ট ফরেেটন িরলে াফর?
রফনান্স প ার্ট ালে রগলয় রেকল্পটর্ রনোচন
ট
করুন: Iniciar sessão>Todos os
serviços>Autenticação de contribuintes>Alterar senha ou código de acesso telefónico.
অথ্ো অনুসন্ধান অ শলন রেখলত ালেন াসওয়াডট রেেতটন। এে ে তিায় অনুলোধ্কতত
দগুরে রদলয় ফমটর্
ট
ূেণ করুন। অ শলন রগলয় র্যাক্স নম্বে ও েতটমান াসওয়াডট প্রলেশ
কোন। তাে ে একটর্ নতত ন াসওয়াডট প্রলেশ কোন এেং পসটর্ রনজিত করুন।
অেশযই মলন োখলেন াসওয়াডট ৪ পথ্লক ১৬ অেলেে মলধ্য হলত হলে। যা সংখযা, অেে
ো অনযানয হলত ালে। পযমন : “AlvarodeCampos” , “Praia das Maças”, “S3nH4
e59u1s174” ou “25deAbrilde1974”. ুনোয় প্রলেশ কোলনা াসওয়াডট গ্রহণ না হলত ালে।

াসওয়াডট রেেতটন কোে সময় আ নাে রক-পোলডট রেলশষ মলনালযাগ োখা উরচত। কযা স
েক অন পেলখ যরদ াসওয়াডট র্াই কলেন পসগুলো দূশযমান না হওয়ায় অলনক সময়
পোো যায় না আ রন রক পোর্ অেে র্াই কেলেন নারক েড় অেে। তাই এই েয ালে
সতকটতা জরুরে। পযমন : “alVARODEcAMPOS” রেখলত চাইোম রকন্তু কযা স েক
“AlvarodeCampos” পখাো থ্াকায় রেলখ পফেোম।
১৩. আিার

াসওযার্ট

ফরেেটন িরার সুফেধা ফি?

আ নাে াসওয়াডটটর্ একান্ত েযজক্তগত। এখালন গুরুত্ব ূণ ট সে তথ্য থ্ালক। আ রন যরদ
পকালনা কােলণ মলন কলেন আ নাে াসওয়াডট সম্পলকট পকউ অেগত আলেন তাহলে
অেশযই আ নাে দ্রুততাে সালথ্ পসটর্ রেেতটন কলে পফো উরচত। এটর্ আ নাে েযজক্তগত
তথ্য
সুেোে
জনয।
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খ. রসটর্লজন কাডট অথ্ো রডজজর্াে পমাোইে কী রদলয় প্রলেশ
১. নাগফরি িালর্টর িাধযলি ফিনান্স প ার্ট ালে প্রলেলের প্রর্ুক্তিগে
প্রলযাজনীযোগুলো ফি ফি?
এটর্ে জনয আ নালক একটর্ রনরদট ি স্থালন আ নাে কাডটটর্ প্রলেশ কোলত হলে।
প্রমাণীকেণ সেেোহকােী জাভা অযা লেলর্ে মাধ্যলম একটর্ নাগরেক কালডটে সালথ্
অনুলমাদলনে জনয আ নাে ব্রাউজােটর্লত জাভা ও প্লাগইন থ্াকা দেকাে।
২. ফর্ক্তজর্াে পিাোইে িী এর িাধযলি ফিনান্স প ার্ট ালে প্রলেলের প্রর্ুক্তিগে
প্রলযাজনীযোগুলো ফি ফি?
আ রন অেশযই এে আলগ রডজজর্াে পমাোইে কী অনুলোধ্ কলেরেলেন। প্রজিয়াটর্ সহজ www.autenticacao.gov.pt (ওলয়েসাইলর্ এ সম্পলকট আ রন আেও রেস্তারেত তথ্য ালেন)।
৩. ফিভালে সািলনর ফিলি র্ালেন?
রফনান্স প ার্ট ালেে প্রমাণীকেলণে জনয আ নালক অেশযই "Gov.pt" রনোচন
ট
কেলত হলে:

তাে ে, Gov.pt পত প্রলেশ কোে ে আ রন নাগরেক কালডটে সালথ্ পসটর্ সংযুক্ত কেলত
চান রকনা পসটর্ রনোচন
ট
কেলত হলে। রডজজর্াে পমাোইে কী রনোচন
ট
কেলত হলে।
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েতটমালন আ নাে প্রলসস AMA এে Autenticação.gov ওলয়েসাইর্ পথ্লক

রেচারেত হলে।

আ নাে যরদ নাগরেক কাডট ো রডজজর্াে পমাোইে কী েযেহালে সমসযা হয় তাহলে নাগরেক পযাগালযাগ পকলেে সাহাযয
রনলত ােলেন। পযাগালযাগ করুন, AMA সহলযাগী োইন - ৭০৭ ২৪১ ১০৭ অথ্ো ই-পমইে করুন (ao@ama.pt)

৪. ফিভালে আফি নাগফরি িার্ট ো ফর্ক্তজর্াে পিাোইে িী ফিলয আিার
রফনান্স প ার্ট ালে প্রমাণীকেণ অযালক্সস করুন এেং

াসওয়াডট

াসওযার্টঠর্

ুনরুদ্ধার িরলে

ুনরুদ্ধাে করুন এ রিক করুন।”:

আ নালক েেতী তিায় রনলয় যাওয়া হলে। পযখালন নাগরেক কাডট ো রডজজর্াে পমাোইে কী রদলয়
একটর্ নতত ন াসওয়াডট চয়ন কোে জনয তষ্ঠাে নীলচ একটর্ রেঙ্ক েলয়লে:

আ নালক আোে Autenticação.gov এ প ৌঁলে পদওয়া হলে। পযখালন আ রন নাগরেক কাডট
ো রডজজর্াে পমাোইে কী চয়ন কেলত ােলেন।
উদাহেণ স্বরু , নাগরেক কাডট েযেহৃত হলয়রেলো "অনুলমাদন" রিক করুন।

াফর?
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প্রমাণীকেণ র ন প্রলেশ কোন, এেং "ওলক" রিক করুন।
আ নালক রফনান্স প ার্ট ালে রফলে যাওয়াে জনয রনলদট শনা পদখালনা হলয়লে, পযখালন
আ নালক আ নাে াসওয়াডট এেং আ নাে পমাোইে পফালনে অযালক্সস পকাডটর্ ুনোয়
প্রলেশ কোলনাে সুলযাগ পদওয়া হলয়লে।

আ রন যখন " াসওয়াডট রেেতটন করুন" পচকেক্সটর্ রনোচন
ট
কেলেন, আ নালক অেশযই
েন্দসই াসওয়াডট প্রলেশ কোলত হলে এেং কা রনজিত কেলত হলে:

"ডায়াে-আ পকাড রেেতটন করুন" পচকেক্সটর্ রনোচন
ট
কলে, আ নালক অেশযই
পকাডটর্ প্রলেশ কোলত হলে এেং পসটর্ রনজিত কেলত হলে।

েন্দসই
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আ রন যা চান তা রনধ্ােণ
ট কোে

লে " রেেতটন/Alterar" অ শনটর্লত রিক করুন।

রেেতটনটর্ কো হলয়লে তা রনজিত হলয় যালে।
র েলন রফলে আসাে পোতামটর্ রিক করুন।
রফনান্স প ার্ট ালে আ নাে েযজক্তগত এরেয়া পত রনলদটরশত যা ইরতমলধ্যই প্রমাণীকতত।
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অনযানয তথ্যগুলো
এখালন োমশ করুনPortal
ট
das Finanças (www.portaldasfinancas.gov.pt):
• A agenda fiscal;
• Os folhetos informativos;
• As Questões Frequentes (FAQ);
• A página Tax System in Portugal.
পযাগালযাগ
• O Centro de Atendimento Telefónico (CAT) da Autoridade Tributária e Aduaneira,
através do n.º 217 206 707, todos os dias úteis das 9h00 às 19h00.
• O serviço de atendimento eletrónico e-balcão, no Portal das Finanças.
• Um serviço de finanças (opte pelo atendimento por marcação).
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