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Contabilistas passam 
a ter 'férias fiscais' 
Sónia Peres Pinto 
sonia.pinto@soi.pt 

A partir do próximo ano vamos 
assistir às chamadas 'férias fis-
cais'. A medida apresentada pelo 
PCP foi aprovada no âmbito das 
propostas de alteração do Orça-
mento de Estado. Cabe agora ao 
Governo a elaboração de um es-
tudo, em articulação com a Or-
dem dos Contabilistas Certifica-
dos e com associações represen-
tativas do setor, para criar um 
calendário fiscal, estando previs-
to um período de suspensão dos 
prazos de notificações e das obri-
gações declarativas. «Com esta 
iniciativa fica aberta a possibi-
lidade de, à semelhança do que 
existe no setor da justiça, pos-
sam ser fixadas "férias fiscais" 
de modo a permitir que os con-
tabilistas não sejam confron-
tados ininterruptamente com 
diversas notificações por sema-
na, impossibilitando-os, na 
prática, de ter férias», justifi-
cam os comunistas. 

Até agora, não estava previsto 
nenhum período do ano em que 
não existam quaisquer notifica-
ções e obrigações declarativas. 
Uma situação que, segundo o 
PCP, «atinge particularmente 
os contabilistas em nome in-
dividual, por conta de outrem 
ou de pequenos escritórios de 
contabilidade», acrescentando 
que leva «a que estes profissio-
nais tenham que estar sempre 
disponíveis para responder às 
notificações dos seus clien-
tes/empregadores». 

Uma medida aplaudida pelos 
profissionais do setor. Numa en-
trevista ao i, a bastonária da Or-
dem dos Contabilistas Certifica-
dos já tinha alertado para o fac-
to da profissão ter de lidar 
diariamente com impostos e 
obrigações fiscais que são recor-
rentes. «Todos os meses lida-
mos com uma série de obriga-
ções que temos de cumprir, 
mas se acontece alguma coisa,  

se ficamos doentes ou se há 
uma licença de maternidade, 
há que salvaguardar esse tipo 
de situações e dar continuida-
de ao trabalho que tem de ser 
desenvolvido. Daí a importân-
cia do justo impedimento, que 
é uma situação que não está 
atualmente salvaguardada na 
legislação», referiu, na altura. 

E lembrou que, com a ViaCTT, 
as notificações têm um prazo de 
cinco dias e se o contabilista esti-
ver de férias tem de estar com a 
mesma preocupação como se es-
tivesse a trabalhar. «Isto signifi-

 

A proposta, 
do PCP, pretende 
aliviar os 
contabilistas 
certificados 

ca que não há nenhum período 
de descanso porque, se o con-
tribuinte for notificado, é na-
tural que recorra ao contabi-
lista para resolver a questão. 
As férias fiscais são tão impor-
tantes como as férias judiciais 
que já existem. É uma profis-
são que tem obrigações muito 
complexas e a questão dos cin-
co dias das notificações faz com 
que os direitos dos contribuin-
tes não estejam salvaguarda-
dos, e no período de férias me-
nos ainda», acrescentou. 

Desde 2012 que a relação entre 
o Fisco e os contribuintes enqua-
drados no regime normal de IVA 
passou a ser desmaterializada, 
tendo-se eliminado o correio fisi-
co com cartas registadas e avisos 
de receção. O serviço foi conces-
sionado aos Correios, através do 
Via CTT, um serviço postal eletrô-
nico que a empresa já disponibili-
zava aos seus clientes. No entanto, 
a partir de 2016, o Governo anun-
ciou a criação de uma morada 
única digital, onde os cidadãos po-
dem concentrar toda a sua corres-
pondência relevante com os diver-
sos organismos públicos. 

Proposta do PCP foi aprovada e permite um pe-
ríodo de suspensão dos prazos de notificações 
e das obrigações declarativas. Uma medida há 
muito exigida pelos profissionais do setor. 
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SNS24 COLAPSOU E HOSPITAIS SEM MÃOS A MEDIR 
• Governo recomenda busca de informação na internet antes de recurso ao 808 24 24 24 • Ministério 
está a fazer tudo para garantir mais  ventiladores, porque mercado mundial  esgotou stock  U  Hospitais con-
centram recursos no combate ao Covid-19  al  Santa Maria até transplantes cancelou • Presidente do S. João 
ao SOL: 'Os doentes com sintomas ligeiros devem manter-se em casa e não vir logo para o hospital' 

Diretor Mário Remires 
Diretor Executivo Vítor Rainho 

Dir. Exec. Adj. José Cabrita Saraiva 
Sub-Dir. Exec. Marta F. Reis 
Dir.de Arte Francisco Alves 

A ÚNICA VACINA: 

FIQUE EM CASA! 
Matemático estima que já há mais de mil infetados 

em todo o país, com base em projeções estatísticas 
EUA e Espanha declararam estado de emergência 

e Itália já está a multar em 300 euros quem for apanhado 
na rua sem motivo de trabalho ou de saúde 

Pãgs. 2-23 e Última 

HOSPITAIS 
MÉDICOS 
E ENFERMEIROS 
ESTÃO A 
MASCARAS 

RISCO DE CONTÁGIO 
GOVERNO E ASSEMBLEIA 
DA REPÚBLICA VIOLAM 
REGRAS BÁSICAS 
DE PREVENÇÃO 

RECICLAGEM 
MINISTÉRIO DO AMBIENTE 
LANÇOU ONTEM 
PROGRAMA QUE PROMOVE 
IDA AOS SHOPPINGS 

LINHA SNS24 
CHAMADAS PASSAM 
A SER GRÁTIS MAS 
CHEGARAM A CUSTAR 
MAIS DE 5 EUROS 

PINHEIRO TORRES 

'QUEM VAI SOFRER 
COMA LEI DA EUTANÁSIA 
SÃO OS MAIS POBRES' P 27 

RAINER DAEHNHARDT 

'COMO FIZ DINHEIRO? SITUAÇÕES 
MACACAS, TER OS TOMATES NO SITIO 
E SABER O QUE SE ESTA A FAZER' Pags 42-47 
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EDP University Chcillenge 
Participa e ganha uma viagem a Silicon Valley 
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Orçamento do Estado 
PS aprova proposta 
do PCP para a criação 
de ̀ férias fiscais' a 
partir de agosto de 2021 
Pág. 59 

Colina 
Negócio 
da TVI 
ainda pode 
dar a volta 

Oficina SOL 
Cigarro 
eletrónico 
é menos 
prejudicial 
Pág. 35 

   

Veja no 

Interior 

www.perspetivas.pt 

Presidenciais 
Candidatura 
de Ana Gomes 
cada vez 
mais provável 

mantovani 
Cozinha e Banho 
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