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Exmo. Sr. 
Secretário de Estado Adjunto e dos Assuntos Fiscais

Assunto: Prorrogação - Modelo 22 

Venho, na qualidade de Bastonária da Ordem dos Contabilistas Certificados, pessoa 
coletiva de direito público representativa dos profissionais que exercem a atividade 
de contabilista certificado, que ascendem, à presente data, a 68.120 membros que 
diariamente, ultrapassando obstáculos e superando-se pessoal, profissional e fami-
liarmente, desempenham uma profissão de interesse púbico e com um imensurável 
impacto na economia e sociedade civil do nosso país. 

 68.120 profissionais que nunca viraram costas aos mais recentes e antigos desafios 
da nossa sociedade; Profissionais sem os quais todas as medidas financeiras e/ou 
económicas anunciadas pelo Governo não teriam sido implementadas nem concre-
tizadas com sucesso; Profissionais que reconhecidamente foram apelidados como 
os “ventiladores das empresas”; Profissionais que orientam os centenas de milha-
res de empresários do nosso país; Profissionais que continuamente se capacitam 
tecnicamente e que dependem, para o normal exercício da profissão, de portais/
plataformas digitais disponibilizadas pelo Estado que, não raras vezes, se encon-
tram inoperacionais obstaculizando assim, desproporcional e injustificadamente, 
o normal cumprimento das obrigações dos contabilistas certificados; Profissio-
nais que se deparam, incontáveis vezes, com pouca ou nenhuma colaboração dos 
serviços públicos com os quais interagem profissionalmente; Profissionais sem os 
quais, a nossa economia e sociedade, organizadas e sólidas como a conhecemos, 
não existiriam; Profissionais que por inumeráveis tiveram de responder a “agressi-
vas”, incompreensíveis e inflexíveis inspeções da Autoridade para as Condições do 
Trabalho; Profissionais que merecem reconhecimento e flexibilidade por parte das 
entidades públicas e Governo. 

Profissionais que, no primeiro semestre de cada ano, pressupondo-se um ano normal, 
sem apoios extraordinários, entre muitas outras obrigações, cuja enumeração cabal 
não é possível pela necessária síntese da presente comunicação, submetem, pelo me-
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nos: - Modelo 3 (Anexo C); - Declaração Mensal de Remunerações (DMR - AT); - 
Despesas dedutíveis em IRS (E-Fatura); - Modelo 22 e todos os anexos; - Modelo 10 
- Rendimentos e Retenções – Residentes; - Modelo 25 - Donativos recebidos; - Mo-
delo 39 - Rendimentos e retenções a taxas liberatórias; - Modelo 44 - Comunicação 
anual de rendas recebidas; - IES - Rosto e todos os anexos; - Declaração Periódica de 
IVA e todos os anexos; - Declaração Recapitulativa; - AIMI - Entregar declaração he-
rança indivisa; Entregar confirmação herdeiros; Entregar opção casados ou em união 
de facto; - Declaração de bens comuns no âmbito do Património Predial; - Declara-
ção Mensal do Imposto do selo; - Declaração de Retenções na Fonte IR e imposto 
do selo; - Envio do SAF-T da faturação / declaração mensal para comunicação dos 
elementos das faturas / Comunicação webservice; - Comunicação dos inventários; - 
Declaração de remunerações mensal; - Comunicação dos trabalhadores; - Fundo de 
compensação do trabalho; - Declaração trimestral dos TI; - Confirmação anual das 
contribuições dos TI.  

A título explicativo, um contabilista certificado com 25 clientes, apenas no primeiro 
semestre de cada ano e de acordo com as obrigações acima elencadas, tem de preen-
cher e submeter, no mínimo dos mínimos, aproximadamente 1.300 declarações 

Profissionais que apenas em 2022, um ano em que Portugal bateu os recordes de 
infeções por COVID-19, apenas junto da Segurança Social, submeteram, à pre-
sente data: - 830.106 Declarações de doença – Baixas por Isolamento Profilático, 
quando em todo o ano de 2022 houve 452.865; - 249.380 Declarações de doença 
– Baixas por Doença, quando em todo o ano de 2021 houve 266.347; - 26.063 
Declarações de Apoio à Retoma Progressiva – 26.063, quando, em todo o ano de 
2021 houve 312.210; e entre tantas centenas de milhares de outras declarações, 
77.252 Declarações de Apoio Excecional á Família, quando, em todo o ano de 
2021 houve 137.054. 

Por tudo o acima referido e por à presente data, apenas terem sido submetidas 
141.439 de 576.490 (dados de 2021) Declarações submetidas Mod. 22, conforme 



A Bastonária

Paula Franco

dados do Portal das Finanças, venho, pelo presente e no seguimento do já discu-
tido com V. Exa. por inúmeras ocasiões, pedir a prorrogação do prazo de entrega 
da Declaração Modelo 22 respeitante ao ano de 2021 para não antes do dia 30 de 
junho de 2022. 

Sem outro assunto de momento,

Cumprimentos cordiais,

Lisboa, 16 de maio de 2022


