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DESPESAS DE SAÚDE: Declarações IRS 2014 
 
 
 
As despesas de saúde que reúnam condições para ser comparticipadas deverão chegar ao SAMS até 12 de 
Janeiro de 2015. 

 
 
O Conselho de Gerência está empenhado em que a emissão de declarações para efeitos de IRS 2014 ocorra até 
final do próximo mês de Janeiro. 
  
Assim, para um bom desempenho do processo, apela-se aos beneficiários que tenham despesas de saúde em 
seu poder, que reúnam condições para ser comparticipadas  (e se encontrem dentro do prazo de validade de 90 
dias), que pretendam ver incluídas na próxima declaração SAMS para efeitos de IRS, as façam chegar aos SAMS, 
impreterivelmente até ao dia 12 de Janeiro 2015. 
Todos os documentos de despesa recebidos após aquela data serão contabilizados, para efeitos de IRS, no ano 
seguinte. 
 
Lembramos, ainda, que os encargos resultantes de atos clínicos realizados na rede de prestadores externos 
(rede AdvanceCare), assim como os relacionados com aquisição direta de medicamentos nas farmácias, não são 
integrados na declaração emitida pelos SAMS. Estas despesas devem ser incluídas na declaração, diretamente 
pelos beneficiários, dado que os respetivos comprovativos de pagamento ficam em seu poder. 
 
 
Envio por email  
Os beneficiários que tenham comunicado ao SBSI o respetivo endereço eletrónico receberão a declaração na 
sua caixa de correio. 
Caso não tenha ainda comunicado o seu endereço, esta será uma excelente oportunidade para o fazer, 
acedendo a SBSI > Ligue-se@nós > Os Meus Dados > Alteração de dados pessoais 
                                                                                

 
O Conselho de Gerência 

 
 
 


