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Folhas de Ordenados e Salários (FOS)
O que são Folhas de Ordenados e 
Salários?
É um documento ou ficheiro 
electrónico, onde o Contribuinte 
é obrigado a prestar informações 
dos seus trabalhadores e enviar 
mensalmente ao INPS. 

De quem é a responsabilidade pelo 
envio da FOS juntamente com as 
Contribuições respectivas?
A pessoa colectiva e singular inscrita 
no sistema de previdência social como 
contribuinte.

Que informação deve constar na 
FOS?
•   Nome e Número de Identificação 
do Contribuinte;
•   Mês e Ano de referência;
• Nome completo e Número de 
Identificação dos Segurados, 
respectivo cargo, função ou serviço 
prestado;
• Dias efectivos de trabalho do 
segurado no mês em referência;
•    Valores das Remunerações auferidas 
pelos segurados (tipo de remuneração: 
base incidência contributiva);
• Declaração do Valor das 
Contribuições a pagar;
• Identificação, no espaço das 
observações da folha, dos segurados 
em situação de baixa médica/
maternidade.

O que acontece se a Folha de 
Ordenados e Salários não estiver 
correctamente preenchida?
Se a Folha de ordenados e Salários 
não estiver correctamente preenchida 
poderá ser rejeitada, designadamente 
nas situações em que não indique 
o número de identificação do 
contribuinte/segurados e a 
declaração dos salários não esteja 
em conformidade com a Lei (base 
incidência contributiva).

Como deve ser enviada a FOS?
O envio ou a entrega da FOS é deve ser, 
em suporte informático suporte papel 
conforme for o caso. O formulário 
FOS adquirido no INPS.

Até quando pode ser entregue a 
FOS?
Até ao dia 15 do mês seguinte àquele 
a que diz respeito, juntamente com as 
contribuições.
  Caso o prazo (dia 15 do mês 
seguinte àquele a que a Declaração 
de Remunerações se refere) termine 
num sábado, domingo ou dia feriado, 
a entrega poderá ser feita no primeiro 
dia útil seguinte, sem encargos 
adicionais.

Como é feita verificação e a certifi-
cação da data de entrega da FOS?
Quando a entrega seja em suporte 
papel, considera-se a data em que é 
apresentada no INPS ou, se enviada 

pelo correio, a do carimbo dos 
correios.

O que acontece se a Folha de Or-
denados e Salários não for entre-
gue ou for entregue fora do prazo?
A não entrega da Folha de ordenados 
e salários ou a sua entrega fora do 
prazo, bem como a não inclusão de 
trabalhadores na mesma, constitui 
contra-ordenação, podendo levar ao 
pagamento de coimas (multas) e pode 
também ter como consequência a 
suspensão dos direitos dos segurados.

Em que circunstância cessa a 
obrigação de enviar a FOS de um 
trabalhador?
A entidade empregadora deixa de estar 
obrigada a entregar as Declaração de 
Remunerações a partir do momento 
em que:
• Deixa de ter trabalhadores a cargo
• Tenha cessado ou suspenso 
a actividade, devendo do facto 
comunicar ao INPS.

A falta de comunicação obriga a 
entidade empregadora de pagar as 
contribuições do trabalhador, até à 
data em que faça a comunicação, ainda 
que o trabalhador já não se encontre 
ao seu serviço.


