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Aplicação de preparação de declarações 
Esta aplicação tem como objetivo efetuar o preenchimento da declaração, pos-
sibilitando a validação da informação preenchida, bem como gravá-la para pos-
terior utilização. Sendo uma aplicação que funciona sem qualquer autenticação 
prévia dos contribuintes, não permite a entrega de declarações.
Os contabilistas ertificados, depois de preparar as declarações, gravá-las e va-
lidá-las terão de proceder à sua entrega, através da funcionalidade «Entregar 
declaração (por CC)» disponibilizada para o efeito.

1.1. Como obter a localização da aplicação?
Para aceder à aplicação, poderá selecionar diretamente o seguinte endereço:
http://dm3irssv.gddeclaracoesfiscaisqua.ritta.local/app/preparar/v2019
Após aceder à aplicação deverá guardar como favorito para futuras utilizações.
Caso se trate de um contabilista certificado, poderá navegar igualmente para 
este endereço, entrando no Portal das Finanças (www.portaldasfinancas.gov.pt) 
e pesquisando por «Download IRS» 
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Após autenticação, é-lhe apresentada a seguinte página:

Selecionando a palavra “aqui” é redirecionado para a aplicação de preparação 
de declarações, podendo guardar o endereço como favorito para futuras utili-
zações. 
Este parágrafo só está visível para o perfil de contabilista certificado. 

1.2 Como utilizar a aplicação?
Depois de aceder ao endereço, como acima indicado, pode começar a prepara-
ção das declarações dos seus clientes sem se autenticar.
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Estão disponíveis as seguintes ações no formulário:

•“Novo”, permite iniciar o preenchimento de uma declaração com todos os 
campos vazios;
• “Abrir”, permite abrir uma declaração previamente guardada num ficheiro local;
• “Gravar”, permite guardar uma declaração, com os dados preenchidos até ao 
momento, num ficheiro local para ser complementada e/ou submetida poste-
riormente;
•“Validar”, permite verificar se existem erros nos dados preenchidos da decla-
ração. Se existirem, são apresentados os erros com os respetivos links para os 
campos a corrigir;

• “Ajudas”, permite o acesso às diversas ajudas incorporadas na aplicação:
- Facilitador;
-  Ajudas por temas;
-  Ajuda ao preenchimento.

• “Imprimir”, permite efetuar a impressão da declaração.


