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Assunto: Reforço do pedido de adiamento dos prazos de entrega da Modelo 22 e da IES 
 

Excelência, 

A APOTEC – ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE TÉCNICOS DE CONTABILIDADE, na qualidade de 

Associação Profissional de inscrição livre, fundada em 1977, entidade sem fins lucrativos, Instituição 

de Utilidade Pública, membro da Comissão de Normalização Contabilística (CNC), vem solicitar a V. 

Exª uma reavaliação ao Despacho nº 191/2021, de 15/6 relativo ao ajuste do calendário fiscal de 

2021, tendo em conta o seguinte: 

 

1 – Não se verificaram quaisquer alterações no âmbito da prestação dos serviços da AT, considerando 

que há 14 meses a esta parte foram suspensos os serviços de atendimento presenciais nas várias 

repartições de finanças e demais instituições do Estado ao serviço dos cidadãos, que com todos os 

constrangimentos tem vindo a comprometer uma célere resposta dos serviços, que se compreende 

face às extraordinárias circunstâncias que todos estamos vivendo. 

 

2 – Alertamos de novo para a especial relevância do exercício da profissão reveste-se de maior 

necessidade quando estamos em presença de profissionais liberais, de estruturas empresariais de 

micro e pequena dimensão, que sentem mais constrangimentos nestas circunstâncias, e não 

podemos ignorar o seu esforço e dos seus colaboradores, com prejuízos, e infelizmente alguns 

irreparáveis, não apenas em termos profissionais, como familiares e pessoais. 

 

3 – Foi reconhecido por V. Exª em 2020 atendendo há necessidade de assegurar a qualidade de 

reporte de dados, que servem de base à informação estatística nacional e que poderia ser 

comprometida devido às circunstâncias excecionais impostas pela pandemia de Covid-19, proceder 

ao ajuste do calendário fiscal do ano transato, do qual resultou que a Modelo 22 tivesse sido entregue 
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até 31 de julho, sem qualquer penalização, assim como o prazo de entrega da IES/DA, também tivesse 

sido alargado até 15 de setembro de 2020. 

 

4 – V. Exª está ciente destas circunstâncias, mais ainda das vicissitudes que a própria Administração 

Tributária e Aduaneira sente neste período, face à entrada em vigor das novas regras em termos de 

IVA, nomeadamente ao nível das regras de faturação nas transmissões intracomunitárias, e-

commerce e bens importados, pelo que não constituiria estranheza que a aplicação desta diretiva 

pudesse vir a ser objeto de adiamento, por parte da União Europeia, e até por manifestação dos 

Estados-Membros. 

 

5 – O mesmo princípio de aplica, tal como V. Exª decretou em 2020, para a necessidade um ajuste 

exequível do calendário fiscal, nomeadamente nos prazos de entrega da Modelo 22 de IRC e da 

IES/DA.  

 

Nesta conformidade, reiteramos o pedido apresentado no passado dia 9 de junho para a definição 

extraordinária do prazo limite de entrega da Modelo 22 até 31 de julho e do alargamento do prazo 

de entrega da IES/DA até 15 de setembro, ambos sem qualquer penalização. 

 

 

Desde já os nossos antecipados agradecimentos na meritória atenção ao exposto. 

 

Apresentamos os nossos melhores cumprimentos,  

 

 

Manuel Patuleia 

Presidente da Direcção Central      
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