EAbrief: Prorrogação para 30 de Junho do prazo de entrega da declaração Modelo 22/ Deadline

extension for the annual CIT return - Modelo 22 submission – 30th June

Despacho SEAF n.º 132/2018.XXI
Foi publicado o Despacho n.º 132/2018.XXI de 9 de Abril, emitido pelo Secretário de Estado dos Assuntos
Fiscais, que prorroga o prazo de entrega da declaração periódica de rendimentos de IRC (declaração Modelo
22) do ano de 2017 até ao dia 30 de Junho de 2018, sem penalidades.
…

By order No 132/2018.XXI
The Order no. 132 / 2018.XXI of April 9, issued by the Secretary of State for Fiscal Affairs, extends the
deadline for submission of the annual corporate income tax return (Declaration “Modelo 22”) for the year
of 2017, until 30 June 2018.
Os melhores cumprimentos/ Best regards,
Espanha e Associados - Sociedade de Advogados, RL
Caso deseje obter informação adicional sobre esta matéria, por favor contacte/ If you require additional information on this matter,

please contact:
Elsa Rodrigues
elsa.rodrigues@espanhaassociados.pt
Direito Fiscal

Tax Law
(Caso não pretenda continuar a receber este tipo de e-mail, clique aqui, e coloque no subject a palavra remover/ If you do not

wish to continue to receive this type of e-mail, click here, and write the word remove in the subject.)
A presente Informação destina-se a ser distribuída entre Clientes e Colegas e a informação nela contida é prestada de forma geral e abstracta, não
devendo servir de apoio a uma decisão sem acompanhamento profissional qualificado e dirigido ao caso concreto. O conteúdo desta Informação não
pode ser reproduzido, no seu todo ou em parte.
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