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Getting to the point 

Adiamento do prazo de entrega da IES 

 

Foi, pelo Despacho n.º 212/2017 – XXI, datado de 31 de maio de 2017, do 

Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, prorrogado o prazo de entrega 

da declaração de Informação Empresarial Simplificada (“IES”) para os 

sujeitos passivos com período de tributação coincidente com o ano civil, até 

ao dia 22 de julho, sem quaisquer acréscimos ou penalidades. 

Para mais detalhes, consulte o Despacho. 
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http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/673C2FBE-32E8-4C12-8D79-573569330A5E/0/Despacho_212_2017_XXI_SEAF.pdf
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Contactos 

Para mais informações, por favor contacte: 

Lisboa: +351 210 427 500 

Porto: +351 225 439 200 
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