
Ex. ma Senhora Presidente do  

Conselho de Administração do CHCLO 

Estrada do Forte do Alto do Duque 

1449-005 Lisboa 

 

Enfermeiro (a)  _________________________________________________, nº mecanográfico ___________, 

a exercer funções no serviço ________________________, no hospital ________________________, vem 

solicitar a emissão de nova declaração de rendimentos do ano de 2016 por a existente não cumprir os 

requisitos do Código do IRS. 

No decorrer de 2016 o CHLO procedeu ao pagamento de horas de qualidade em dívida desde 2008 até 2012. 

O Código do IRS prevê no artigo 74º um mecanismo que permite atenuar a tributação excessiva que pode 

ocorrer pelo pagamento não coincidir com a data da prestação do trabalho (trabalho prestado em vários anos 

ser pago apenas num ano), o que em alguns casos pode fazer subir significativamente a taxa a aplicar sobre 

esses rendimentos, penalizando duplamente quem os recebe. 

As entidades devedoras de rendimentos entregam à Autoridade Tributária (AT) a Declaração Mensal de 

Remunerações onde consta os rendimentos pagos e retenções, devendo incluir no campo 2 do quadro 5 

dessa declaração a parte dos rendimentos de anos anteriores. Apesar do referido, a declaração de 

rendimentos que nos foi disponibilizada, não apresenta a individualização dos rendimentos referentes aos 

anos anteriores, o mesmo sucede com os dados da declaração modelo 3 do IRS obtida no site da AT. 

Os valores declarados no modelo 3 do IRS, podem ser corrigidos sempre que se revelem incompletos, mas a 

individualização dos valores recebidos referentes a anos anteriores não sendo apresentados pela entidade 

pagadora dos rendimentos como devido, terão de ser obtidos do somatório das várias parcelas dos vários 

recibos de vencimento onde conste essas remunerações, o que dificulta a declaração podendo até originar 

erros. 

Face ao exposto, solicito que me seja passada uma declaração das importâncias recebidas para efeitos de 

IRS, em que estas sejam desdobradas de acordo com o ano em que a prestação de trabalho foi realizada. 

Lisboa, ___ Abril de 2017 

 

 

Assinatura _______________________________________________________ 


