Até 15
setembro

Entrega da DPR e Imposto Retido na Fonte
Data limite para a entrega das quantias retidas na fonte no mês anterior e da
respetiva Declaração Periódica de Rendimentos, através www.portondinosilha.cv

Até 30
setembro

Entrega do Mod. 106 e Anexos
Data limite para a entrega do Mod. 106 e respetivos anexos, através
www.portondinosilha.cv

Até 30
setembro

Pagamento da 2ª Prestação da Liquidação Corretiva IUR 2014
Data limite para pagamento da 2ª prestação da liquidação corretiva do IUR,
referente ao exercício de 2014

Até 30
setembro

Prorrogação Prazo de entrega da DAICF para 15 de outubro - PSingulares
Pessoas singulares com rendimentos de categoria B, enquadradas no regime de
Contabilidade Organizada

Até 15
setembro

Prorrogação Prazo de entrega da DAICF para 15 de outubro – PColetivas
Pessoas Coletivas, Sociedades sujeitas ao Regime de Transparência Fiscal e
Associações sem fins lucrativos, legalmente constituídas

Serviço de Atendimento e Cidadania Fiscal

Entrega da DPR e Imposto Retido na Fonte
A DNRE informa às entidades obrigadas a efetuar retenções na fonte, incluindo as ONG’s e organismos
internacionais, que devem proceder à entrega dos impostos retidos, e da respetiva Declaração Periódica
de Rendimento - DPR, relativo ao mês de agosto, até ao dia 15 de setembro.
A DPR deve ser submetida, por via eletrónica, através do www.portondinosilha.cv
……………………………………………………………………………………………………………………

Entrega do Modelo 106 e Anexos
Os sujeitos passivos que liquidaram o IVA no mês de agosto devem proceder à entrega da Declaração
Periódica Modelo 106 e Anexos, durante o mês de setembro. A declaração periódica deve ser
submetida, por via eletrónica, através do www.portondinosilha.gov.cv
Não deixe até ao final do mês para fazer a entrega da sua Declaração do IVA. Evite os constrangimentos
devido a eventuais sobrecargas no sistema com as entregas de última hora.
…………………………………………………………………………………………………………………

Pagamento da 2ª Prestação da Liquidação Corretiva do IUR referente ao Exercício 2014
A DNRE informa aos sujeitos passivos, anteriormente tributados pelo método de verificação, que o
pagamento da 2ª prestação da liquidação corretiva do IUR, referente ao exercício de 2014, está em
fase de cobrança, em conformidade com o artigo 11º da Lei nº 82/VIII/2015, de 8 de janeiro.
O pagamento deve ser efetuado durante o mês de setembro de 2017, através do Documento Único de
Cobrança (DUC), a ser levantado na Repartição de Finanças da sua área fiscal.
…………………………………………………………………………………………………………………

Prorrogação Prazo Entrega DAICF – Pessoas Singulares, Categoria B, Contabilidade Organizada
DNRE informa às pessoas singulares, com rendimentos categoria B, enquadradas no regime de
Contabilidade Organizada, que o prazo de entrega, por via eletrónica, da Declaração Anual de
Informação Contabilística e Fiscal foi prorrogado até 15 de outubro.
Esta prorrogação deve-se à instabilidade registada no sistema informático que vem dificultando a
submissão das declarações eletrónicas.
Em estrito respeito aos direitos e garantias dos contribuintes, durante esse período poderão efetuar a
entrega das declarações sem as penalidades previstas na lei.
…………………………………………………………………………………………………………………
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Prorrogação Prazo Entrega DAICF – Pessoas Coletivas
A DNRE informa às Pessoas Coletivas, às Sociedades sujeitas ao Regime de Transparência Fiscal e
às Associações sem fins lucrativos, legalmente constituídas, que o prazo de entrega, por via eletrónica,
da Declaração Anual de Informação Contabilística e Fiscal foi prorrogado até 15 de outubro.
Esta prorrogação deve-se à instabilidade registada no sistema informático que vem dificultando a
submissão da declaração.
Em estrito respeito aos direitos e garantias dos contribuintes, durante esse período poderão efetuar a
entrega da DAICF sem as penalidades previstas na lei.
…………………………………………………………………………………………………………………
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