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COMUNICADO DE IMPRENSA 1/2017 

 
 

APOTEC QUESTIONA MINISTÉRIO DAS FINANÇAS SOBRE 
OPERACIONALIDADE DO PORTAL DAS FINANÇAS 

 
A APOTEC, uma das primeiras instituições ligadas à contabilidade e aos 
profissionais das contas, manifestou a sua preocupação junto do Ministério das 
Finanças face ao calendário de obrigações declarativas fixado para os primeiros 
meses deste ano, tendo em conta os habituais atrasos e constrangimentos que 
anualmente dificultam o cumprimento das obrigações fiscais por parte dos 
contabilistas e das empresas. 
 
Segundo as estatísticas do Portal das Finanças de 2016, foram entregues cerca de 
5,3 milhões de declarações relativas à 1ª e 2ª fase do IRS. Para este ano, o prazo 
de entrega da declaração modelo 3 de rendimentos de IRS, com a nova redacção do 
art.º 60º do Código do IRS, inicia-se a 1 de Abril e termina a 31 de Maio. 
 
Também a Declaração Mensal de Remunerações (DMR) do mês de abril, de acordo 
com o art.º 119º do Código do IRS tem de ser entregue até ao dia 10 de Maio, e 
estima-se que devam ser entregues cerca de 900 mil DMR`s (apesar de não 
existirem estatísticas do Portal das Finanças de 2016). 
  
Manuel Patuleia, presidente da APOTEC ressalta ainda “que até ao último dia útil do 
mês Maio os sujeitos passivos do IRC estão obrigados a submeter declaração de 
rendimentos” e segundo as mesmas estatísticas do Portal das Finanças, em 2016 
foram entregues cerca de 500 mil declarações relativas ao IRC. Alerta ainda para o 
facto de que até 15 de Maio deve ser enviada, a declaração periódica relativa ao 1º 
trimestre de 2017. “Estamos a falar de cerca de 800 mil de declarações de IVA!” 
 
E com a recente alteração ao IMI, os sujeitos passivos casados ou em união de 
facto podem optar pela tributação conjunta do Adicional do IMI, entre 1 de Abril e 31 
de Maio, exclusivamente através do Portal das Finanças, “estamos perante uma 
tempestade de declarações fiscais em simultâneo”. 
 
Sendo intrínseco dos Portugueses deixarem o cumprimento das suas obrigações 
para os últimos dias do prazo legalmente estabelecido, é com muita preocupação 
que a APOTEC que se possa dar cumprimento a tudo isto. 
 
Sendo que esta associação tem desde 1977 colaborado com a Administração 
Tributária, ajudando os profissionais a terem melhores condições para cumprir a 
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diversas obrigações fiscais, e não sendo adepta dos já habituais pedidos de 
adiamento de prazos com que o Ministério se vê confrontado anualmente, espera 
que o Portal das Finanças possa neste período crítico estar dotado de capacidade 
técnica para dar resposta às exigências legais.  
Necessitamos que “as obrigações possam ser devidamente respeitadas, e não 
colocando em causa o salutar cumprimento dos deveres dos cidadãos e dos 
profissionais envolvidos. Por isso questionámos o Ministério das Finanças, no 
sentido de estarem reunidas todas as condições técnicas para que o Portal das 
Finanças consiga aceitar o envio de tão elevado e concentrado número de 
declarações num período temporal tão curto”, esclareceu Manuel Patuleia. 
 
As obrigações decorrentes das alterações legislativas actuais afectam não só os 
profissionais e empresas, sendo cada vez mais incisivas, como é o caso da entrega 
das declarações de IRS, IRC, IVA e outros impostos via Internet. 
 
 
Lisboa, 25 de Janeiro de 2017 
 
 
 


