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Imposto sobre a Aplicação de Capitais - Declaração Anual

Nos termos do Código do Imposto sobre a Aplicação de Capitais (IAC), as pessoas obrigadas à
liquidação do imposto devem apresentar uma declaração dos rendimentos recebidos, pagos ou postos
à disposição dos seus titulares em sede de IAC. Os exemplos mais comuns são os juros de depósitos
a prazo e de Bilhetes/Obrigações do Tesouro, bem como os dividendos.
Neste sentido, decorre até ao final do mês de Janeiro de 2022 o período de entrega da Declaração
Anual de IAC - Modelo 1 referente ao exercício fiscal de 2021.
Esta declaração ainda é preenchida e entregue em papel junto das Repartições Fiscais e a sua não
entrega ou entrega fora de prazo, estará sujeita a multa.

A On.Corporate manifesta total disponibilidade para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais ao exposto
ou esclarecer qualquer dúvida ou questão relacionados com o presente tema.
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Annual Tax Return – Investment Income Tax

According to the Capital Investment Tax Code, the taxpayers are required to submit an Annual Return
of all income received, paid, or made available to their holders. The most common examples are interests
from time deposits and treasury bonds, as well as dividends.
The mentioned Annual Return - Modelo 1 related to Fiscal Year 2021 should be submitted by the
end of January 2022.
This tax return is still completed and submitted in paper at the Tax Offices and its non-submission or late
submission will be subject to a fine.

On.Corporate expresses its total availability to provide any additional information to the above or clarify and doubts
or questions related to this topic.
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