
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

REQUERIMENTO Número /  ( .ª)

PERGUNTA Número /  ( .ª)

Publique - se

Expeça - se

O Secretário da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

Considerando que:

1) A entrega do IRS referente a rendimentos auferidos no ano anterior é feita no mês de Abril e

Maio de 2016;

2) Entre 1 e 30 de Abril deste ano, todos os portugueses que auferiram rendimentos de trabalho

dependente, ou que receberam pensões, tiveram que entregar a sua declaração de IRS;

3) Já os portugueses que auferiram rendimentos de trabalho independente, que tenham

praticado um ato isolado, que tenham rendimentos prediais ou outros, têm de entregar a sua

declaração de IRS entre 1 e 31 de Maio deste ano;

4) O Grupo Parlamentar do CDS-PP tem recebido exposições de cidadãos que revelam que

apesar de já terem entregado há muitos dias a sua declaração de IRS, a mesma ainda não foi

validada pela Autoridade Tributária.

Assim:

Tendo em conta o disposto no artigo 156.º, alíneas d) e e) da Constituição, e as normas

regimentais aplicáveis, nomeadamente o artigo 229.º, n.º 3 do Regimento da Assembleia da

República, que fixa em 30 dias o limite do prazo para resposta;

Os Deputados do CDS-PP, abaixo-assinados, vêm por este meio requerer ao Ministro das

Finanças, por intermédio de Vossa Excelência, nos termos e fundamentos que antecedem,

resposta às seguintes perguntas:

1) Confirma a existência de atrasos na validação das declarações de IRS por parte da

Autoridade Tributária?



2) Quais os motivos para esses atrasos?

Palácio de São Bento, terça-feira, 31 de Maio de 2016

Deputado(a)s

NUNO MAGALHÃES(CDS-PP)

CECÍLIA MEIRELES(CDS-PP)

JOÃO PINHO DE ALMEIDA(CDS-PP)

ÁLVARO CASTELO BRANCO(CDS-PP)

ANA RITA BESSA(CDS-PP)

____________________________________________________________________________________________________________________________
Nos termos do Despacho n.º 1/XIII, de 29 de outubro de 2015, do Presidente da Assembleia da República, publicado no DAR, II S-E, n.º 1, de 30 de outubro
de 2015, a competência para dar seguimento aos requerimentos e perguntas dos Deputados, ao abrigo do artigo 4.º do RAR, está delegada nos Vice-
Presidentes da Assembleia da República.
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