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O Secretário da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

1 – Notícias recentes dão conta de que o Governo não se comprometeu, este ano, com um

tempo médio para proceder aos reembolsos dos contribuintes que reúnem as condições para

entregar a declaração através da funcionalidade do IRS Automático, apesar de a Autoridade

Tributária e Aduaneira já ter recebido, neste momento, cerca de 2 milhões de declarações;

2 – É útil recordar que o Estado, todos os meses, faz retenções na fonte de IRS aos

contribuintes, e depois de apurado o imposto realmente devido no final do ano, reembolsa as

famílias do IRS que tenha sido pago em excesso; ou seja, as famílias financiaram gratuitamente

o Estado, durante o ano de 2018, em mais de 3 mil milhões de Euros de impostos que, por não

serem devidos, foram objeto de reembolso;

3 – O CDS-PP teve oportunidade de chamar a atenção para este assunto, no Projeto de

Resolução n.º 372/XIV, através do qual formulou 15 recomendações de medidas de apoio à

economia e ao emprego;

4 – Uma dessas medidas recomendava ao Governo particular atenção ao reembolso do IRS de

2019, fixando em 10 dias úteis o prazo máximo efetivo do seu pagamento: nas circunstâncias

excecionais que vivemos, essa é a forma mais imediata e prática de o Estado financiar as

famílias e os particulares, devolvendo-lhes o que lhes pertence e que abusivamente reteve a

mais, numa antecipação do pagamento do imposto que só tabelas de retenção na fonte

desatualizadas permitem que alcance valores tão desproporcionados entre o retido e o

efetivamente devido;

5 – O CDS-PP entende que essas mesmas circunstâncias justificam o apoio às famílias, quer

através desta medida quer de outras que tem proposto, minimizando a sua quebra de

rendimentos e auxiliando na manutenção dos seus empregos e no sustento do seu agregado

familiar;

6 – Neste ano de 2020, contudo, o Governo optou por não se comprometer com um prazo



médio para a devolução do imposto aos contribuintes – contrariamente aos 11 dias dos últimos

anos, designadamente em 2018 e em 2019 –, e a verdade é que apenas ontem iniciou os

reembolsos do IRS, 21 dias depois do início do prazo de entrega das declarações de IRS;

Tendo presente que:

Nos termos do disposto no artº. 156º, alínea d) da Constituição, é direito dos Deputados «fazer

perguntas ao Governo sobre quaisquer actos deste ou da Administração Pública e obter

resposta em prazo razoável»;

Nos termos do artº. 155º, nº. 3 da Constituição e do artº. 12º, nº. 3 do Estatuto dos Deputados,

«todas as entidades públicas estão sujeitas ao dever geral de cooperação com os Deputados no

exercício das suas funções ou por causa delas»;

Nos termos do disposto no artº. 229º, nº. 1 do Regimento da Assembleia da República, as

perguntas apresentadas pelos Deputados são tramitadas por intermédio do Presidente da

Assembleia da República com destino à entidade requerida, tendo esta o dever de responder

conforme o disposto no nº. 3 do mesmo preceito;

A Deputada do CDS-PP, abaixo-assinada, vem por este meio requerer ao Senhor Ministro de

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

antecedem, se digne responder às perguntas seguintes:

1 – Tendo sido de 11 dias o prazo para as primeiras devoluções de reembolsos de IRS, em

2018 e 2019, qual a razão pela qual o Governo só está a proceder ao pagamento dos primeiros

reembolsos de IRS quando já vão decorridos 21 dias sobre o início do período de entrega das

declarações de IRS, precisamente neste ano em que as famílias tanto precisam da devolução

deste dinheiro que adiantaram ao Estado a título de IRS que afinal não era devido?

2 – Estes primeiros reembolsos dizem respeito apenas às declarações automáticas de IRS?

3 – Na positiva, qual estima ser o prazo para proceder ao reembolso das retenções na fonte,

para as restantes declarações de IRS?

Palácio de São Bento, 23 de abril de 2020

Deputado(a)s

CECÍLIA MEIRELES(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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