
 
EAbrief: Modelo 22 – Formulário para 2017 e Redução do pagamento especial por conta 

 

Despacho n.º 2608/2017 

Foi publicado no Diário da República, 2.ª série, N.º 63 de 29 de Março, o Despacho n.º 2608/2017, que 

aprova as alterações à declaração periódica de rendimentos (IRC) Modelo 22, respectivos anexos e 

instruções. 

 

Lei n.º 10-A/2017 

Foi publicada no Diário da República n.º 63/2017, 1º Suplemento, Série I de 29 de Março, a Lei n.º 10-

A/2017, que reduz o pagamento especial por conta previsto no artigo 106.º do Código do Imposto sobre 

o Rendimento das Pessoas Colectivas e cria condições para a sua substituição por um regime adequado 

de apuramento da matéria colectável. 

O pagamento especial por conta, a pagar pelos sujeitos passivos nos períodos de tributação que se iniciem 

em 2017 e em 2018, beneficia das seguintes reduções: 

a) Redução de (euro) 100 sobre o montante apurado nos termos do artigo 106.º do Código do IRC; e 

b) Redução adicional de 12,5 % sobre o montante que resultar da aplicação da alínea anterior. 

Em 2017, beneficiam das reduções mencionadas os sujeitos passivos que, no período de tributação 

iniciado em 2016, tenham pago ou colocado à disposição rendimentos do trabalho dependente a pessoas 

singulares residentes em território português num montante igual ou superior a €7.420,00. 

O disposto na presente norma apenas é aplicável aos sujeitos passivos que, na data de pagamento de 

cada uma das prestações do pagamento especial por conta, tenham a sua situação tributária e contributiva 

regularizada. 

Os melhores cumprimentos, 

Espanha e Associados - Sociedade de Advogados, RL 

Caso deseje obter informação adicional sobre esta matéria, por favor contacte: 

Elsa Rodrigues 
elsa.rodrigues@espanhaassociados.pt 

Direito Fiscal 
 

 

https://dre.pt/application/conteudo/106657758
https://dre.pt/application/file/a/106680214
mailto:elsa.rodrigues@espanhaassociados.pt


(Caso não pretenda continuar a receber este tipo de e-mail, clique aqui, e coloque no subject a palavra remover) 

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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