Tax News Flash n.º 3/2017
25 de Maio de 2017

Submissão da Declaração
Modelo 1 de Imposto
Industrial pela via
electrónica
Despacho n.º 221/17, de 11 de Maio
Foi publicado, no Diário da
República do dia 11 de Maio, o
Despacho n.º 221/17, do Ministério
das Finanças, que autoriza a
entrega facultativa pela via
electrónica da Declaração Modelo 1
referente ao exercício fiscal de
2016, para os contribuintes do
Grupo A do Imposto Industrial.
Documentação de suporte
O Contribuinte que opte pela
entrega da Declaração Modelo 1
pela via electrónica deve também,
obrigatoriamente, proceder à
01

entrega electrónica de todos os
documentos de suporte, nos termos
do Código de Imposto Industrial.
Prazos para entrega e
penalidades
A submissão pela via electrónica da
Declaração Modelo 1 do Imposto
Industrial referente ao exercício
fiscal de 2016 deve ser efectuada
igualmente até ao dia 31 de Maio de
2017, sob pena de aplicação das
penalidades estabelecidas pelo
Código do Imposto Industrial e
demais legislação em vigor.

Portal para entrega
A submissão da declaração Modelo
1 por via electrónica é efectuada
através do Portal do Contribuinte na
forma definida pela Administração
Geral Tributária.
Entrada em vigor
Este diploma entrou em vigor na
data da sua publicação.
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