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Getting to the point 

 

Prorrogação do prazo para opção pelo regime de 
incentivo à reavaliação de ativos afetos à 
atividade empresarial 

Foi prorrogado, através de despacho do Secretário de Estado dos 

Assuntos Fiscais, datado de 9 de dezembro de 2016, para o 

próximo dia 20 de dezembro de 2016, o prazo para apresentação 

da declaração Modelo 52 – Reavaliação de Ativos Fixos Tangíveis 

(AFT) e Propriedades de Investimento (PI) – Tributação Autónoma 

Especial - Despacho SEAF. 

Contactos 

Para mais informações, por favor contacte: 

Lisboa: +351 210 427 500 

Porto: +351 225 439 200 
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13 de dezembro de 2016 

Prorrogação do prazo 
de apresentação da 
declaração Modelo 52 
para 20 de dezembro 

http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/C97AE6F0-923F-4575-9A06-4EA00224A0DE/0/Despacho_SEAF_20160909.pdf
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sua rede são entidades legais separadas e independentes. A DTTL (também referida como “Deloitte Global”) não presta serviços a 

clientes. Para aceder à descrição detalhada da estrutura legal da DTTL e suas firmas membro consulte www.deloitte.com/pt/about 
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serviços relacionados a clientes nos mais diversos setores de atividade. Com uma rede globalmente ligada de firmas membro em mais de 

150 países e territórios, a Deloitte combina competências de elevado nível com oferta de serviços qualificados conferindo aos clientes o 

conhecimento que lhes permite abordar os desafios mais complexos dos seus negócios. Os mais de 225.000 profissionais da Deloitte 

assumem o compromisso de criar um impacte relevante na sociedade. 
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