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MEDIDAS DE APOIO À ECONOMIA – ÂMBITO FISCAL 

 

IRC 

Pagamento em prestações mensais, relativamente às dívidas de imposto sobre o IRC de valor 

igual ou inferior a € 10.000, sem necessidade de prestação de garantia nos termos do Decreto-

Lei n.º 492/88, de 30 dezembro, sempre que se verifiquem as seguintes condições cumulativas: 

o A dívida se encontrem em face de cobrança voluntária; 

o O sujeito passivo não seja devedor de quaisquer tributos administrativos pela AT; 

o A dívida se vença até 31 de dezembro de 2020. 

O plano prestacional é criado pela AT quando se mostre findo o prazo para solicitar o pedido de 

pagamento.  

O número de prestações é definido por referência ao número máximo previsto na tabela anexa 

ao n.º 4 do artigo 34.º - A do Decreto-Lei n.º 492/88, de 30 de setembro. 

NOTA: São elegíveis para as situações de infeção ou isolamento profilático declaradas pelas 

autoridades de saúde enquanto justo impedimento no cumprimento das obrigações 

declarativas fiscais relativamente a contribuintes ou contabilistas certificados. 

 

IRS 

Pagamento em prestações mensais, relativamente às dívidas de imposto sobre o IRS de valor 

igual ou inferior a € 5.000, sem necessidade de prestação de garantia nos termos do Decreto-

Lei n.º 492/88, de 30 dezembro, sempre que se verifiquem as seguintes condições cumulativas: 

o A dívida se encontrem em face de cobrança voluntária; 

o O sujeito passivo não seja devedor de quaisquer tributos administrativos pela AT; 

o A dívida se vença até 31 de dezembro de 2020. 

O plano prestacional é criado pela AT quando se mostre findo o prazo para solicitar o pedido de 

pagamento.  

O número de prestações é definido por referência ao número máximo previsto na tabela anexa 

ao n.º 4 do artigo 34.º- A do Decreto-Lei n.º 492/88, de 30 de setembro. 

 

IVA 

Entrega de pagamentos de IVA – Principais medidas: 

- A substituição das declarações periódicas de IVA poderá ocorrer até 20 dezembro de 2020; 
 
- Até 31 de março de 2021, devem ser aceites faturas em PDF, as quais são consideradas faturas 

eletrónicas para todos os efeitos previstos na legislação fiscal; 
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- Nas declarações periódicas de IVA a entregar no prazo legal previsto no n.º 1 do artigo 41. do 

CIVA passa a ser o seguinte: 

o Quando esteja em causa o regime mensal, as declarações a entregar em novembro e 

dezembro de 2020, bem como em janeiro, fevereiro, março, abril e maio de 2021 podem 
ser submetidas até dia 20 de cada mês; 

o Quando esteja em causa o regime trimestral, as declarações a entregar em novembro 

de 2020, bem como de fevereiro e maio de 2021 podem igualmente ser submetidas até 
dia 20 de cada mês; 

o A entrega do imposto exigível que resulte das declarações periódicas a que se refere os 

pontos anteriores pode ser efetuada até dia 25 de cada mês, em qualquer dos referidos 

regimes de IVA. 

 

 

Pagamentos por conta 

Seguindo a recomendação da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico 

(OCDE) nesta matéria, é estabelecido um ajustamento às regras e formas de pagamento 

relativas ao PPC devido em 2020: 

 Quebra de faturação > 20 % no 1.º semestre de 2020 — limitação do pagamento até 50 

%; 

 Quebra de faturação > 40 % no 1.º semestre de 2020 e setores de alojamento e 

restauração — limitação do pagamento até 100 %. 

 

Tributações autónomas 

Deverá ser desconsiderado o agravamento das tributações autónomas devidas pelas empresas 

com lucros em anos anteriores e que apresentam prejuízo fiscal no ano de 2020. 

 

Prazo de reporte dos prejuízos fiscais 

O contexto de paralisação da economia, seguida de retoma gradual e com incerteza, conduzirá 

a que o resultado fiscal das empresas seja especialmente marcado pela criação de novos 

prejuízos fiscais e pela dificuldade de utilização de prejuízos fiscais passados já reconhecidos. 

Neste sentido, justifica-se uma consideração particular dos prejuízos fiscais na atual conjuntura, 

dando-lhes um enquadramento específico e transitório com as seguintes regras: 

 Desconsiderar os anos de 2020 e 2021 para efeitos de contagem do prazo de utilização 

dos prejuízos fiscais vigentes em 1 de janeiro de 2020; 

 Em relação aos prejuízos fiscais relativos a 2020 e a 2021, alterar para as empresas que 

têm prazo de reporte dos mesmos de 5 para 10 anos, bem como alargar para todas as 

empresas o limite de dedução de 70 % para 80 % quando nestes 10 pontos percentuais 

estejam em causa prejuízos fiscais de 2020 e 2021. 

NOVAS MEDIDAS DO PROGRAMA DE ESTABILIZAÇÃO ECONÓMICA E SOCIAL 



 

 

 

 
 
Medidas de Apoio à Economia - Âmbito Fiscal                                                                                 18/11/2020 

 

 Despacho SEAF n.º 104/2020. XXII, de 09 de março; 

 Decreto-Lei n.º 10-F/2020, de 26 de março; 

 Declaração de Retificação n.º 13/2020, de 28 de março; 

 Despacho SEAF n.º 153/2020. XXII, de 24 de abril; 

 Despacho SEAF n.º 229/2020. XXII, de 24 de junho; 

 Despacho SEAF n.º 258/2020. XXII, de 16 de julho; 

 Despacho SEAF n.º 259/2020. XXII, de 16 de julho; 

 Despacho SEAF n.º 354/2020. XXII, de 11 de setembro; 

 Despacho SEAF n.º 437/2020. XXII, de 09 de novembro; 

 Resolução do Conselho de Ministros n.º 41/2020, de 6 de junho. 

LEGISLAÇÃO: 


