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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.
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sua rede são entidades legais separadas e independentes. A DTTL (também referida como “Deloitte Global”) não presta serviços a
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assumem o compromisso de criar um impacte relevante na sociedade.
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profissionais pela Deloitte Touche Tohmatsu Limited, pelas suas firmas membro ou pelas suas entidades relacionadas (a “Rede Deloitte”).
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