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Tax News Flash n.º 6/2016 
Getting to the point  

  
Prorrogação dos prazos de entrega de declarações previstas no 
Código de IRS

Fui divulgado o Despacho n.º 18/2016 - XXI, de 
15 de fevereiro, pelo qual se alteram, a título 

transitório, alguns dos prazos para cumprimentos 
de obrigações fiscais, em sede de IRS, a saber.  

 Verificação e comunicação das faturas dos 
consumidores finais pelos contribuintes no 

sistema e-fatura até 22 de fevereiro (o prazo 
original era até 15 de fevereiro); 

 Disponibilização, no Portal das Finanças, do 

montante das deduções à coleta até 15 de 
março (o prazo original era até ao final do 

mês de fevereiro);  

 Reclamação do cálculo efetuado pela 
Autoridade Tributária do montante de 

deduções à coleta até 31 de março (o prazo 
original era até 15 de março); 

 

 

 

 

 Entrega da declaração Modelo 3 de IRS, 
apenas para rendimentos da Categoria A 
(trabalho dependente) e da Categoria H 

(pensões) durante o mês de abril (o prazo 
original era de 15 de março a 15 de abril);  

 Entrega da declaração Modelo 3 de IRS, nos 

restantes casos durante o mês de maio (o 
prazo original era de 16 de abril a 16 de maio). 

Para mais detalhes, consulte a Lei aqui 

 

 

 

 

 

 

 

http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/4C42CBDC-AEB5-40B6-8375-0D32A7F642F5/0/Despacho_SEAF_18_2016_XXI.pdf


 

 

Para mais informações, por favor contacte-nos: 

Lisboa  +351 210 427 500 

Porto  +351 225 439 200 

www.deloitte.pt 
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