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Assunto: 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 o adiamento dos prazos de entrega da Modelo 22 e da IES, tendo em conta o seguinte: 

 

1 – Acreditamos serem de pleno conhecimento de V. Exª as extraordinárias circunstâncias a que os 

profissionais do sector estão expostos, agravadas pelas particularidades ainda mais excecionais que 

a pandemia provocada pela covid 19 veio acentuar em 2020 e 2021, não só nos profissionais da 

contabilidade e da fiscalidade, como em todas as áreas de atividade. 

 

2 – 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 – Comungamos da fundamentação apresentada pela APECA – Associação Portuguesa das Empresas 

de Contabilidade e Administração, na carta dirigida a V. Exª suportando o pedido de adiamento dos 

prazos de entrega da Modelo 22 e da IES. 

 

4 – Atendendo há necessidade de assegurar a qualidade de reporte de dados, que servem de base à 

informação estatística nacional e que, V. Exª já tinha considerado no ano anterior que poderia ser 
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comprometida devido às atuais circunstâncias excecionais impostas pela pandemia de Covid-19, 

solicitamos que a Modelo 22 possa ser entregue até 31 de julho, sem qualquer penalização. 

Relativamente ao prazo de entrega da IES/DA, pedimos que seja alargado até 15 de setembro, à 

semelhança do decretado por V. Exª em 2020, para a IES/DA relativa ao ano 2019. 

 

5 – Pedimos ainda que a prorrogação do prazo seja aplicável também aos contribuintes que adotem 

um período especial de tributação diferente do ano civil e quando a data limite para a entrega da 

IES/DA termine antes de 15 de setembro, bem como aos que tenham cessado a sua atividade e a 

data limite para o cumprimento esta obrigação declarativa terminasse igualmente antes de 15 de 

setembro. 

 

A experiência destes 44 anos de vivência associativa, dedicada aos profissionais e empresas do 

sector, em ligação com as instituições públicas, tem servido de aproximação e encontro de soluções 

que beneficiam a sociedade em geral, e os contabilistas e fiscalistas em particular, acreditamos que 

à semelhança do ano anterior, possa V. Exª, em articulação com as diversas entidades que beneficiam 

da qualidade do reporte de dados, que servem de base à tributação das empresas e de recolha para 

a informação estatística nacional, deferir o pedido de: 

-  definição extraordinária do prazo limite de entrega da Modelo 22 até 31 de julho; 

- 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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