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Março 2020 
 

NOVIDADES (FISCAIS) 
 

 

 

 

 

IVA - Transações intracomunitárias  

Foi divulgada no Portal das Finanças uma 

Informação sobre as medidas de simplificação e a 

nova declaração Recapitulativa. 

http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/destaques/P

aginas/Oficio_Circulado_30218_2020.aspx 

 

Modelo 3 do IRS  

Foi divulgado, no Portal das Finanças, um folheto 

informativo com as deduções, benefícios fiscais e 

taxas no IRS para 2020 (rendimentos de 2019). 

http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/apoio_contri

buinte/Folhetos_informativos/Documents/IRS_folhe

to_2019.pdf 

 

IVA – Cooperação – Combate à fraude 

Foi publicado, no Jornal Oficial da União Europeia, 

L62, de 2020-03-02, o Regulamento (UE) 2020/283 

do Conselho, de 18 de fevereiro de 2020, que altera 

o Regulamento (UE) n.º 904/2010 no respeitante às 

medidas destinadas a reforçar a cooperação 

administrativa para combater a fraude ao IVA. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.062.01.00

01.01.POR&toc=OJ:L:2020:062:TOC 

 

IVA - Informações relativas a pagamentos 

transfronteiras 

Foi publicada, no Jornal Oficial da União Europeia, 

L62, de 2020-03-02, a Diretiva (UE) 2020/284 do 

Conselho, de 18 de fevereiro de 2020 que altera a 

Diretiva 2006/112/CE relativa ao sistema comum 

do imposto sobre o valor acrescentado no que diz 

respeito à introdução de determinadas obrigações 

aplicáveis aos prestadores de serviços de 

pagamento. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.062.01.00

07.01.POR&toc=OJ:L:2020:062:TOC 

http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/destaques/Paginas/Oficio_Circulado_30218_2020.aspx
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/destaques/Paginas/Oficio_Circulado_30218_2020.aspx
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/apoio_contribuinte/Folhetos_informativos/Documents/IRS_folheto_2019.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/apoio_contribuinte/Folhetos_informativos/Documents/IRS_folheto_2019.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/apoio_contribuinte/Folhetos_informativos/Documents/IRS_folheto_2019.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.062.01.0001.01.POR&toc=OJ:L:2020:062:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.062.01.0001.01.POR&toc=OJ:L:2020:062:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.062.01.0001.01.POR&toc=OJ:L:2020:062:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.062.01.0007.01.POR&toc=OJ:L:2020:062:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.062.01.0007.01.POR&toc=OJ:L:2020:062:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.062.01.0007.01.POR&toc=OJ:L:2020:062:TOC


 

 

 

2 

IVA - Regime especial das pequenas empresas. 

Foi publicada, no Jornal Oficial da União Europeia, 

L62, de 2020-03-02, a Diretiva (UE) 2020/285 do 

Conselho, de 18 de fevereiro de 2020 que altera a 

Diretiva 2006/112/CE relativa ao sistema comum 

do imposto sobre o valor acrescentado no que 

respeita ao regime especial das pequenas empresas 

e o regulamento (UE) n.º 904/2010 no que respeita 

à cooperação administrativa e à troca de 

informações para efeitos do controlo da correta 

aplicação do regime especial das pequenas 

empresas. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.062.01.00

13.01.POR&toc=OJ:L:2020:062:TOC 

 

RA Madeira - RMMG 

Foi publicado, no Diário da República n.º 44/2020, 

Série I de 2020-03-03, o Decreto Legislativo 

Regional n.º 2/2020/M que aprova o valor da 

retribuição mínima mensal garantida para vigorar na 

Região Autónoma da Madeira. 

https://dre.pt/application/file/a/129793624 

 

COVID 19 – Impedimento temporário de 

exercício de atividade profissional 

Foi publicado, no Diário da República n.º 44/2020, 

1.º Suplemento, Série II de 2020-03-03, o Despacho 

n.º 2 875-A/2020 que adota medidas para acautelar 

a proteção social dos beneficiários que se 

encontrem impedidos, temporariamente, do 

exercício da sua atividade profissional por ordem da 

autoridade de saúde, devido a perigo de contágio 

pelo COVID-19.  

https://dre.pt/application/file/a/129846037 

 

Regime especial aplicável aos ativos por 

impostos diferidos 

Foi publicada, no Diário da República n.º 46/2020, 

Série I de 2020-03-05, a Portaria n.º 60/2020 que 

procede à segunda alteração à Portaria n.º 293-

A/2016, de 18 de novembro. 

https://dre.pt/application/file/a/129835258 

 

RA Açores – Orçamento 2020 

Foi publicado, no Diário da República n.º 48/2020, 

Série I de 2020-03-09, o Decreto Legislativo 

Regional n.º 7/2020/A, que altera o Orçamento da 

Região Autónoma dos Açores para o ano de 2020. 

https://dre.pt/web/guest/home/-

/dre/130008908/details/maximized 

 

COVID 19 - Declaração para efeitos de 

isolamento profilático 

Foi publicado, no Diário da República n.º 48/2020, 

1º Suplemento, Série II de 2020-03-09, o Despacho 

n.º 3103-A/2020 que operacionaliza os 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.062.01.0013.01.POR&toc=OJ:L:2020:062:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.062.01.0013.01.POR&toc=OJ:L:2020:062:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.062.01.0013.01.POR&toc=OJ:L:2020:062:TOC
https://dre.pt/application/file/a/129793624
https://dre.pt/application/file/a/129846037
https://dre.pt/application/file/a/129835258
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/130008908/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/130008908/details/maximized
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procedimentos previstos no Despacho n.º 2875-

A/2020, no âmbito do contágio pelo COVID-19. 

https://dre.pt/application/file/130071200 

 

Veículos de baixas emissões - Incentivo 

Foi publicado, no Diário da República n.º 49/2020, 

Série II de 2020-03-10, o Despacho n.º 3 169/2020 

que divulga o Regulamento de Atribuição do 

Incentivo pela Introdução no Consumo de Veículos 

de Baixas Emissões 2020. 

https://dre.pt/application/file/a/130070475 

 

COVID 19 - PEC – PPC – Modelo 22 – Justo 

impedimento 

Foi divulgado, no Portal das Finanças, o Despacho 

n.º 104/2020-XXII, de 09/03, do SEAF, que vem 

conceder uma dilação dos prazos de cumprimento 

voluntário de obrigações fiscais e definir as 

condições suficientes para aplicação da figura do 

justo impedimento. 

http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_

fiscal/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/Des

pacho_SEAF_104_2020.pdf 

 

COVID 19 – Medidas excecionais e temporárias 

Foi publicado, no Diário da República n.º 52/2020, 

1.º Suplemento, Série I de 2020-03-13, o Decreto-

Lei n.º 10-A/2020 que estabelece medidas 

excecionais e temporárias relativas à situação 

epidemiológica do novo Coronavírus - COVID 19. 

https://dre.pt/application/file/a/130251721 

 

COVID 19 – Manutenção dos postos de 

trabalho – Mitigação das situações de crise 

empresarial 

Foi publicada, no Diário da República n.º 52-

A/2020, 1.º Suplemento, Série I de 2020-03-15, a 

Portaria n.º 71-A/2020, que define e regulamenta 

os termos e as condições de atribuição dos apoios 

imediatos de caráter extraordinário, temporário e 

transitório, destinados aos trabalhadores e 

empregadores afetados pelo surto do vírus COVID-

19, tendo em vista a manutenção dos postos de 

trabalho e mitigar situações de crise empresarial. 

https://dre.pt/application/file/a/130251740 

(Esta Portaria foi revogada pelo Decreto-Lei n.º 10-

F/2020) 

 

COVID 19 - Retificação - Medidas excecionais 

e temporárias 

Foi publicada, no Diário da República n.º 53/2020, 

2.º Suplemento, Série I de 2020-03-16, a 

Declaração de Retificação n.º 11-B/2020 que 

retifica o Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de 

março, da Presidência do Conselho de Ministros, 

que estabelece medidas excecionais e temporárias 

relativas à situação epidemiológica do novo 

https://dre.pt/application/file/130071200
https://dre.pt/application/file/a/130070475
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/Despacho_SEAF_104_2020.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/Despacho_SEAF_104_2020.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/Despacho_SEAF_104_2020.pdf
https://dre.pt/application/file/a/130251721
https://dre.pt/application/file/a/130251740
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Coronavírus - COVID-19, publicado no Diário da 

República, 1.ª série, 1.º suplemento, n.º 52, de 13 de 

março de 2020  

https://dre.pt/application/file/a/130277528 

 

COVID 19 - Retificação - Manutenção dos 

postos de trabalho – Mitigação das situações 

de crise empresarial 

Foi publicada, no Diário da República n.º 53/2020, 

2.º Suplemento, Série I de 2020-03-16, a 

Declaração de Retificação n.º 11-C/2020 que 

retifica a Portaria n.º 71-A/2020, de 15 de março, 

publicada no 1.º suplemento ao Diário da República, 

1.ª série, n.º 52-A/2020, de 15 de março de 2020. 

https://dre.pt/application/file/a/130277529 

 

RA Madeira – Orçamento 2020 

Foi publicado, no Diário da República n.º 54/2020, 

Série I de 2020-03-17, o Decreto Regulamentar 

Regional n.º 22/2020/M que aprova a execução do 

Orçamento da Região Autónoma da Madeira para o 

ano de 2020.  

https://dre.pt/web/guest/home/-

/dre/130277357/details/maximized?serie=I&day=2

020-03-17&date=2020-03-01 

  

 

CMVM - Combate ao branqueamento de 

capitais e ao financiamento do terrorismo  

Foi publicado, no Diário da República n.º 54/2020, 

Série II de 2020-03-17, o Regulamento da CMVM 

n.º 2/2020 que estabelece as medidas de natureza 

preventiva de combate ao branqueamento de 

capitais e ao financiamento do terrorismo a 

implementar pelas entidades obrigadas de natureza 

financeira sujeitas a supervisão da CMVM e pelos 

auditores. 

https://dre.pt/application/file/a/130326007 

 

COVID 19 - Manutenção dos postos de 

trabalho – Mitigação das situações de crise 

empresarial 

Foi publicada, no Diário da República n.º 55/2020, 

2.º Suplemento, Série I de 2020-03-18, a Portaria 

n.º 76-B/2020 que altera a Portaria n.º 71-A/2020. 

https://dre.pt/application/file/a/130326407 

 

COVID 19 - Medidas excecionais e temporárias 

Foi publicada, no Diário da República n.º 56/2020, 

3.º Suplemento, Série I de 2020-03-19, a Lei n.º 1-

A/2020 que ratifica os efeitos do Decreto -Lei n.º 

10 -A/2020, de 13 de março e aprova medidas 

excecionais e temporárias de resposta à situação 

epidemiológica provocada pelo coronavírus SARS -

CoV -2, agente causador da doença COVID -19. 

https://dre.pt/application/file/a/130472765 

https://dre.pt/application/file/a/130277528
https://dre.pt/application/file/a/130277529
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/130277357/details/maximized?serie=I&day=2020-03-17&date=2020-03-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/130277357/details/maximized?serie=I&day=2020-03-17&date=2020-03-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/130277357/details/maximized?serie=I&day=2020-03-17&date=2020-03-01
https://dre.pt/application/file/a/130326007
https://dre.pt/application/file/a/130326407
https://dre.pt/application/file/a/130472765
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Modelo 30 – Instruções de preenchimento 

Foi publicada, no Diário da República n.º 57/2020, 

Série I de 2020-03-20, a Portaria n.º 78/2020 que a 

prova as instruções de preenchimento da 

declaração modelo 30, aprovada pela Portaria n.º 

372/2013, de 27 de dezembro. 

https://dre.pt/application/file/a/130470482  

 

COVID 19 - Estado de Emergência 

Foi publicado, no Diário da República n.º 57/2020, 

1.º Suplemento, Série I de 2020-03-20, o Decreto 

n.º 2-A/2020 que procede à execução da 

declaração do estado de emergência efetuada pelo 

Decreto do Presidente da República n.º 14-A/2020, 

de 18 de março. 

https://dre.pt/application/file/a/130519527 

 

COVID 19 – Retificação - Estado de 

Emergência 

Foi publicada, no Diário da República n.º 57/2020, 

2.º Suplemento, Série I de 2020-03-20, a 

Declaração de Retificação n.º 11-D/2020 que 

retifica o Decreto n.º 2-A/2020, de 20 de março, da 

Presidência do Conselho de Ministros que 

regulamenta a aplicação do estado de emergência 

decretado pelo Presidente da República. 

https://dre.pt/application/file/a/130531747 

 

CMVM - OIC 

Foi publicado, no Diário da República n.º 58/2020, 

Série II de 2020-03-23, o Regulamento da CMVM 

n.º 3/2020 que procede à terceira alteração ao 

Regulamento da CMVM n.º 2/2015, de 17 de julho 

de 2015, relativo à atividade de gestão de 

organismos de investimento coletivo. 

https://dre.pt/application/file/a/130550046 

 

COVID 19 – QREN – Portugal 2020 

Foi publicada, no Diário da República n.º 58/2020, 

1.º Suplemento, Série I de 2020-03-23, a Resolução 

do Conselho de Ministros n.º 11-A/2020 que alarga 

o diferimento de prestações vincendas no âmbito 

do Quadro de Referência Estratégico Nacional ou 

no Portugal 2020 a todas as empresas, devido à 

situação epidemiológica do novo Coronavírus - 

COVID 19. 

https://dre.pt/web/guest/home/-

/dre/130602980/details/maximized?serie=I&day=2

020-03-23&date=2020-03-01 

 

COVID 19 – Empresas turísticas 

Foi publicado, no Diário da República n.º 60/2020, 

Série II de 2020-03-25, o Despacho Normativo n.º 

4/2020 que determina a criação de uma linha de 

apoio financeiro, destinada a fazer face às 

necessidades de tesouraria das microempresas 

turísticas cuja atividade se encontra fortemente 

https://dre.pt/application/file/a/130470482
https://dre.pt/application/file/a/130519527
https://dre.pt/application/file/a/130531747
https://dre.pt/application/file/a/130550046
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/130602980/details/maximized?serie=I&day=2020-03-23&date=2020-03-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/130602980/details/maximized?serie=I&day=2020-03-23&date=2020-03-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/130602980/details/maximized?serie=I&day=2020-03-23&date=2020-03-01
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afetada pelos efeitos económicos resultantes do 

surto da doença COVID-19. 

https://dre.pt/web/guest/home/-

/dre/130600838/details/maximized?serie=II&parte_

filter=31&day=2020-03-25&date=2020-03-

01&filtrar=Filtrar&dreId=130600835 

 

COVID 19 – Programa de Desenvolvimento 

Rural 

Foi publicada, no Diário da República n.º 61/2020, 

Série I de 2020-03-26, a Portaria n.º 81/2020 que 

estabelece um conjunto de medidas relativas à 

situação epidemiológica do novo Coronavírus - 

COVID 19, no âmbito do Programa de 

Desenvolvimento Rural 2014-2020. 

https://dre.pt/application/file/a/130699813 

 

DMIS - Prorrogação 

Foi divulgado, no Portal das Finanças, o Despacho 

n.º 121/2020-XXII, de 24/03, do SEAF que 

prorroga a entrada em vigor da nova Declaração 

Mensal de Imposto do Selo para as operações e 

factos sujeitos a imposto do selo.  

http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_

fiscal/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/Des

pacho_SEAF_121_2020_XXII.pdf 

 

 

COVID 19 – Regime excecional e temporário - 

Obrigações fiscais e contribuições sociais 

Foi publicado, no Diário da República n.º 61/2020, 

1.º Suplemento, Série I de 2020-03-26, o Decreto-

Lei n.º 10-F/2020 que estabelece um regime 

excecional e temporário de cumprimento de 

obrigações fiscais e contribuições sociais, no âmbito 

da pandemia da doença COVID-19. 

https://dre.pt/web/guest/home/-

/dre/130779505/details/maximized?serie=I&day=2

020-03-26&date=2020-03-01 

 

COVID 19 - Manutenção dos postos de 

trabalho – Mitigação das situações de crise 

empresarial 

Foi publicado, no Diário da República n.º 61/2020, 

1.º Suplemento, Série I de 2020-03-26, o Decreto-

Lei n.º 10-G/2020 que estabelece uma medida 

excecional e temporária de proteção dos postos de 

trabalho, no âmbito da pandemia COVID-19 e 

revoga a Portaria n.º 71-A/2020. 

https://dre.pt/web/guest/home/-

/dre/130779506/details/maximized?serie=I&day=2

020-03-26&date=2020-03-01 

 

COVID 19 - Pagamentos baseados em cartões 

Foi publicado, no Diário da República n.º 61/2020, 

1.º Suplemento, Série I de 2020-03-26, o Decreto-

Lei n.º 10-H/2020 que estabelece medidas 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/130600838/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2020-03-25&date=2020-03-01&filtrar=Filtrar&dreId=130600835
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/130600838/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2020-03-25&date=2020-03-01&filtrar=Filtrar&dreId=130600835
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/130600838/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2020-03-25&date=2020-03-01&filtrar=Filtrar&dreId=130600835
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/130600838/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2020-03-25&date=2020-03-01&filtrar=Filtrar&dreId=130600835
https://dre.pt/application/file/a/130699813
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/Despacho_SEAF_121_2020_XXII.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/Despacho_SEAF_121_2020_XXII.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/Despacho_SEAF_121_2020_XXII.pdf
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/130779505/details/maximized?serie=I&day=2020-03-26&date=2020-03-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/130779505/details/maximized?serie=I&day=2020-03-26&date=2020-03-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/130779505/details/maximized?serie=I&day=2020-03-26&date=2020-03-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/130779506/details/maximized?serie=I&day=2020-03-26&date=2020-03-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/130779506/details/maximized?serie=I&day=2020-03-26&date=2020-03-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/130779506/details/maximized?serie=I&day=2020-03-26&date=2020-03-01
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excecionais e temporárias de fomento da aceitação 

de pagamentos baseados em cartões, no âmbito da 

pandemia da doença COVID-19. 

https://dre.pt/web/guest/home/-

/dre/130779507/details/maximized?serie=I&day=2

020-03-26&date=2020-03-01 

 

COVID 19 – Proteção dos créditos 

Foi publicado, no Diário da República n.º 61/2020, 

1.º Suplemento, Série I de 2020-03-26, o Decreto-

Lei n.º 10-J/2020 que estabelece medidas 

excecionais de proteção dos créditos das famílias, 

empresas, instituições particulares de solidariedade 

social e demais entidades da economia social, bem 

como um regime especial de garantias pessoais do 

Estado, no âmbito da pandemia da doença COVID-

19. 

https://dre.pt/web/guest/home/-

/dre/130779509/details/maximized?serie=I&day=2

020-03-26&date=2020-03-01 

 

COVID 19 – Fundos Europeus Estruturais 

Foi publicado, no Diário da República n.º 61/2020, 

1.º Suplemento, Série I de 2020-03-26, o Decreto-

Lei n.º 10-L/2020 que altera as regras gerais de 

aplicação dos fundos europeus estruturais e de 

investimento, de forma a permitir a antecipação dos 

pedidos de pagamento. 

https://dre.pt/web/guest/home/-

/dre/130779511/details/maximized?serie=I&day=2

020-03-26&date=2020-03-01 

 

Programa “Trabalhar no interior” 

Foi publicada, no Diário da República n.º 62/2020, 

Série I de 2020-03-27, a Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 16/2020 que aprova o Programa 

«Trabalhar no Interior». 

https://dre.pt/web/guest/home/-

/dre/130776791/details/maximized?serie=I&day=2

020-03-27&date=2020-03-01 

 

COVID 19 – Retificação - Regime excecional e 

temporário - Obrigações fiscais e contribuições 

sociais 

Foi publicada, no Diário da República n.º 62-

A/2020, Série I de 2020-03-28, a Declaração de 

Retificação n.º 13/2020 que retifica o Decreto-Lei 

n.º 10-F/2020, de 26 de março, das Finanças, que 

estabelece um regime excecional e temporário de 

cumprimento de obrigações fiscais e contribuições 

sociais, no âmbito da pandemia da doença COVID-

19, publicado no Diário da República, 1.ª série, n.º 

61, 1.º suplemento, de 26 de março de 2020. 

https://dre.pt/application/file/a/130829946 

 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/130779507/details/maximized?serie=I&day=2020-03-26&date=2020-03-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/130779507/details/maximized?serie=I&day=2020-03-26&date=2020-03-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/130779507/details/maximized?serie=I&day=2020-03-26&date=2020-03-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/130779509/details/maximized?serie=I&day=2020-03-26&date=2020-03-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/130779509/details/maximized?serie=I&day=2020-03-26&date=2020-03-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/130779509/details/maximized?serie=I&day=2020-03-26&date=2020-03-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/130779511/details/maximized?serie=I&day=2020-03-26&date=2020-03-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/130779511/details/maximized?serie=I&day=2020-03-26&date=2020-03-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/130779511/details/maximized?serie=I&day=2020-03-26&date=2020-03-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/130776791/details/maximized?serie=I&day=2020-03-27&date=2020-03-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/130776791/details/maximized?serie=I&day=2020-03-27&date=2020-03-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/130776791/details/maximized?serie=I&day=2020-03-27&date=2020-03-01
https://dre.pt/application/file/a/130829946
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COVID 19 - Retificação - Manutenção dos 

postos de trabalho – Mitigação das situações 

de crise empresarial 

Foi publicada, no Diário da República n.º 62-

A/2020, Série I de 2020-03-28, a Declaração de 

Retificação n.º 14/2020 que retifica o Decreto-Lei 

n.º 10-G/2020, de 26 de março, do Trabalho, 

Solidariedade e Segurança Social, que estabelece 

uma medida excecional e temporária de proteção 

dos postos de trabalho, no âmbito da pandemia 

COVID-19, publicado no Diário da República, 1.ª 

série, n.º 61, 1.º suplemento, de 26 de março de 

2020. 

https://dre.pt/application/file/a/130829947 

 

COVID 19 – IVA - Donativos 

Foi divulgado, no Portal das Finanças, o Despacho 

n.º 122/2020-XXII-SEAF, de 24/03 que amplia a 

isenção do Art.º 15.º, n.º 10, alínea a) do Código do 

IVA.  

http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_

fiscal/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/Des

pacho_SEAF_122_2020_XXII.pdf 

 

COVID 19 – Apuramento do IVA – Justo 

impedimento 

Foi divulgado, no Portal das Finanças, o Despacho 

n.º 129/2020-XXII, de 27/03, do SEAF que 

estabelece medidas de simplificação no suporte 

documental para apuramento do IVA e define as 

condições suficientes para a aplicação da figura do 

justo impedimento. 

http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_

fiscal/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/Des

pacho_SEAF_129_2020_XXII.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://dre.pt/application/file/a/130829947
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/Despacho_SEAF_122_2020_XXII.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/Despacho_SEAF_122_2020_XXII.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/Despacho_SEAF_122_2020_XXII.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/Despacho_SEAF_129_2020_XXII.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/Despacho_SEAF_129_2020_XXII.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/Despacho_SEAF_129_2020_XXII.pdf
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Instruções Administrativas 
 
 

Data 
Ofício 

Circulado 
Assunto 

10/03/2020 15 753 Instruções operador económico autorizado - AEO. 

12/03/2020 35 124 
IESCP - Sistema de controlo dos entrepostos fiscais de produção de 

tabacos manufaturados. 

16/03/2020 20 219 

Entidades que não exerçam, a título principal, uma atividade de natureza 

comercial, industrial ou agrícola - Enquadramento tributário e obrigação do 

envio da declaração modelo 22. 

26/03/2020 20 220 Declaração Modelo 3 de IRS em vigor a partir de janeiro de 2020. 

 

 

Informações vinculativas 
 

 

Disponibilizada 
em: 

Diploma  Artigo Assunto 

IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO DAS PESSOAS COLETIVAS 

25/03/2020 
Código 

Fiscal do 
Investimento  

22 
Regime Fiscal de Apoio ao Investimento (RFAI) – 
Abate de bens considerados aplicações relevantes para 
efeitos de RFAI. 

20/03/2020 CIRC 23 
Aceitação do gasto com a compra de imóveis em que o 
contrato de compra e venda foi anulado. 

19/03/2020 
Código 

Fiscal do 
Investimento  

32 
DLRR - Lucros tributáveis a considerar para efeitos da 
constituição da reserva especial. 

https://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwji7ovK8M3ZAhUHvxQKHfknD3oQjRx6BAgAEAY&url=https://programasexpress.wordpress.com/2012/03/&psig=AOvVaw3YUhtMggRnbo_QfB27jqZy&ust=1520088354777182
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Disponibilizada 
em: 

Diploma  Artigo Assunto 

IMPOSTO DO IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS 

23/03/2020 CIMI 9 
Suspensão de tributação – Construção – 
Emparcelamento de terrenos para construção – 
Aplicação do regime 

 

 

Disponibilizada 
em: 

Diploma  Artigo Assunto 

IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE AS TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS 

20/03/2020 CIMT 2 

Enquadramento em sede de IMT e IS a conferir a uma 
operação de entrada em espécie de ativos imobiliários 
para a esfera de um FII aberto, por contrapartida de 
unidades de participação. 

20/03/2020 CIMT 2 

Possibilidade de aplicar a exclusão de tributação, em 
sede de IMT, prevista no n.º 6 do art.º 2.º do CIMT, no 
ato de divisão de coisa comum de um imóvel adquirido 
em compropriedade antes do casamento, entretanto 
dissolvido por divórcio, e se o IS incidirá sobre o valor 
a ser pago a título de tornas. 
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Acórdãos TJUE   

Proc: Data Nome Matéria Assunto 

C‑75/18 03/03/2020 
Vodafone 

Magyarország 

Imposto 
sobre o 

volume de 
negócios 

Imposto sobre o volume de negócios dos operadores de 
telecomunicações — Imposto progressivo que afeta mais 
as empresas detidas por pessoas singulares ou coletivas de 
outros Estados‑Membros do que as empresas nacionais — 
Escalões do imposto progressivo aplicáveis a todos os 
sujeitos passivos — Neutralidade do montante do volume 
de negócios como critério de distinção — Capacidade 
contributiva dos sujeitos passivos — Auxílios de Estado — 
Sistema comum do imposto sobre o valor acrescentado  

C 211/18 05/03/2020 Idealmed III IVA 

Diretiva 2006/112/CE — Artigo 132.°, n.° 1, alínea b) — 
Isenções — Hospitalização e assistência médica — 
Estabelecimentos hospitalares — Prestações efetuadas em 
condições sociais análogas às que vigoram para os 
organismos de direito público — Artigos 377.° e 391.° — 
Derrogações — Possibilidade de escolher o regime de 
tributação — Manutenção da tributação — Alteração das 
condições de exercício da atividade 

C 48/19 05/03/2020 X IVA 

Diretiva 2006/112/CE — Artigo 132°, n.° 1, alínea c) — 
Isenções — Serviços de assistência prestados no âmbito do 
exercício de profissões médicas e paramédicas — 
Prestações por telefone — Prestações fornecidas por 
enfermeiros e assistentes médicos. 

C 135/19 05/03/2020 
Pensionsversich

erungsanstalt 
Segurança 

Social 

Coordenação dos sistemas de segurança social – 
Regulamento (CE) n.° 883/2004 – Artigos 3.° e 11.° – 
Âmbito de aplicação material – Prestações abrangidas pelo 
âmbito de aplicação deste regulamento – Qualificação – 
Prestação por doença – Prestação por invalidez – 
Prestação por desemprego – Pessoa que deixou de estar 
inscrita na segurança social de um Estado Membro após aí 
ter cessado a sua atividade profissional e ter transferido a 
sua residência para outro Estado Membro – Pedido 
destinado a beneficiar de um subsídio de reabilitação no 
antigo Estado Membro de residência e de emprego –  

C‑94/19 12/03/2020 
San Domenico 

Vetraria 
IVA 

Sexta Diretiva 77/388/CEE — Artigos 2.º e 6.º — Âmbito 
de aplicação — Operações tributáveis — Prestação de 
serviços efetuada a título oneroso — Destacamento de 
pessoal por uma sociedade‑mãe para a sua filial — 
Reembolso pela filial limitado às despesas realizada. 

 


