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Alteração de Prazos: Modelo 22

Deadlines changed: Model 22

O governo anunciou ontem, no âmbito das medidas relativas à epidemia do

The government announced yesterday that on account of the coronavirus

“Coronavírus” (COVID-19), o adiamento do cumprimento das seguintes

(COVID-19) outbreak the deadlines for the compliance with the following tax

obrigações fiscais:

obligations have been extended:

❑ Prorrogação do prazo de entrega da declaração Modelo 22 para

❑ submission of Model 22: deadline extended to 31 July;

31 de julho;

❑ first instalment of PEC (special payment on account): deadline extended

❑ Primeiro pagamento do PEC para 30 de junho;
❑ Primeiro pagamento por conta e pagamento adicional por conta para
31 de agosto.

to 30 June;
❑ first payment on account and additional payment on account: deadline
extended to 31 August.

O adiamento do prazo de entrega da declaração modelo 22 seria, em todo o

In any case, the extension of the deadline for the submission of Model 22

caso, inevitável face ao atraso na disponibilização com a antecedência de 120

would be inevitable in view of the delay in making the digital forms available

dias dos formulários digitais para o seu cumprimento.

120 days in advance.

Aguarda-se a publicação de nota oficial do Governo que confirme estes

An official note from the government confirming these deadline extensions is

adiamentos.

awaited.
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