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Abril 2020 
 

NOVIDADES (FISCAIS) 
 

 

 

 

 

 

Orçamento do Estado 2020 

Foi publicado, no Diário da República n.º 64/2020, 

Série I de 2020-03-31, a Lei n.º 2/2020 que aprova 

o Orçamento do Estado para 2020. 

https://dre.pt/application/file/a/130891365 

 

Grandes Opções do Plano 2020 

Foi publicado, no Diário da República n.º 64/2020, 

Série I de 2020-03-31, a Lei n.º 3/2020 que aprova 

as Grandes Opções do Plano para 2020. 

https://dre.pt/application/file/a/130891366 

 

Estado de emergência - Renovação 

Foi publicado, no Diário da República n.º 66/2020, 

1.º Suplemento, Série I de 2020-04-02, o Decreto 

do Presidente da República n.º 17-A/2020 que 

renova a declaração de estado de emergência, com 

fundamento na verificação de uma situação de 

calamidade pública. 

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

/dre/131068115/details/maximized?serie=I&day=2

020-04-02&date=2020-04-01 

 

Estado de emergência – Renovação - 

Autorização 

Foi publicada, no Diário da República n.º 66/2020, 

1.º Suplemento, Série I de 2020-04-02, a Resolução 

da Assembleia da República n.º 22-A/2020 que 

autoriza a renovação do estado de emergência.  

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

/dre/131068116/details/maximized?serie=I&day=2

020-04-02&date=2020-04-01 

 

 

https://dre.pt/application/file/a/130891365
https://dre.pt/application/file/a/130891366
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131068115/details/maximized?serie=I&day=2020-04-02&date=2020-04-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131068115/details/maximized?serie=I&day=2020-04-02&date=2020-04-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131068115/details/maximized?serie=I&day=2020-04-02&date=2020-04-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131068116/details/maximized?serie=I&day=2020-04-02&date=2020-04-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131068116/details/maximized?serie=I&day=2020-04-02&date=2020-04-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131068116/details/maximized?serie=I&day=2020-04-02&date=2020-04-01
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Estado de emergência – Renovação - 

Regulamentação 

Foi publicado, no Diário da República n.º 66/2020, 

2.º Suplemento, Série I de 2020-04-02, o Decreto 

n.º 2-B/2020 da Presidência do Conselho de 

Ministros que regulamenta a prorrogação do estado 

de emergência decretado pelo Presidente da 

República. 

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

/dre/131068124/details/maximized?serie=I&day=2

020-04-02&date=2020-04-01 

 

Situação de calamidade – Ovar - Prorrogação 

Foi publicada, no Diário da República n.º 66/2020, 

2.º Suplemento, Série I de 2020-04-02, a Resolução 

do Conselho de Ministros n.º 18-B/2020 que 

prorroga os efeitos da declaração de situação de 

calamidade no município de Ovar, na sequência da 

pandemia COVID-19. 

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

/dre/131068125/details/maximized?serie=I&day=2

020-04-02&date=2020-04-01 

 

Mecenato – Entidades elegíveis 

Foi divulgado, no Portal das Finanças, o Despacho 

n.º 137/2020-XXII SEAF, que determina que, 

enquanto durar o estado de emergência em 

Portugal também se considerem entidades elegíveis 

para efeitos da alínea a) do n-º 1 do art.º 62º do EBF 

a SPMS, EPE bem como as entidades hospitalares, 

EPE dos Serviços Regionais de Saúde. 

https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao

_fiscal/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/Des

pacho_SEAF_137_2020_XXII.pdf 

 

COVID 19- Setor social e solidário – Apoios  

Foi publicada, no Diário da República n.º 67/2020, 

1.º Suplemento, Série I de 2020-04-03, a Portaria 

n.º 85-A/2020 que define e regulamenta os termos 

e as condições de atribuição dos apoios de caráter 

extraordinário, temporário e transitório, destinados 

ao setor social e solidário, em razão da situação 

epidemiológica do novo coronavírus - COVID 19, 

tendo em vista apoiar as instituições particulares de 

solidariedade social, cooperativas de solidariedade 

social, organizações não-governamentais das 

pessoas com deficiência e equiparadas no 

funcionamento das respostas sociais. 

https://dre.pt/application/file/a/131068264 

 

DMR – Instruções de preenchimento 

Foi publicada, no Diário da República n.º 68/2020, 

3.º Suplemento, Série I de 2020-04-06, a Portaria 

n.º 88-A/2020, que aprova as instruções de 

preenchimento da declaração mensal de 

remunerações (DMR), aprovada pela Portaria n.º 

40/2018, de 31 de janeiro. 

https://dre.pt/application/file/a/131124498 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131068124/details/maximized?serie=I&day=2020-04-02&date=2020-04-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131068124/details/maximized?serie=I&day=2020-04-02&date=2020-04-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131068124/details/maximized?serie=I&day=2020-04-02&date=2020-04-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131068125/details/maximized?serie=I&day=2020-04-02&date=2020-04-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131068125/details/maximized?serie=I&day=2020-04-02&date=2020-04-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131068125/details/maximized?serie=I&day=2020-04-02&date=2020-04-01
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/Despacho_SEAF_137_2020_XXII.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/Despacho_SEAF_137_2020_XXII.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/Despacho_SEAF_137_2020_XXII.pdf
https://dre.pt/application/file/a/131068264
https://dre.pt/application/file/a/131124498
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COVID 19 – Medidas excecionais e 

temporárias - Alterações  

Foi publicada, no Diário da República n.º 68/2020, 

3.º Suplemento, Série I de 2020-04-06, a Lei n.º 4 - 

A/2020 que procede à primeira alteração à Lei n.º 

1-A/2020, de 19 de março, que aprova medidas 

excecionais e temporárias de resposta à situação 

epidemiológica provocada pelo coronavírus SARS-

CoV-2 e da doença COVID-19, e à segunda 

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

março, que estabelece medidas excecionais e 

temporárias relativas à situação epidemiológica do 

novo Coronavírus - COVID 19. 

https://dre.pt/application/file/a/131193532 

 

COVID 19 - Regime excecional no pagamento 

de rendas 

Foi publicada, no Diário da República n.º 68/2020, 

3.º Suplemento, Série I de 2020-04-06, a Lei n.º 4-

C/2020 que estabelece um regime excecional para 

as situações de mora no pagamento da renda devida 

nos termos de contratos de arrendamento urbano 

habitacional e não habitacional, no âmbito da 

pandemia COVID-19. 

https://dre.pt/application/file/a/131193534 

 

 

 

 

COVID 19 – Apoios - Trabalhadores 

independentes e sócios gerentes 

Foi publicado, no Diário da República n.º 68/2020, 

3.º Suplemento, Série I de 2020-04-06, o Decreto-

Lei n.º 12-A/2020, que estabelece medidas 

excecionais e temporárias relativas à pandemia da 

doença COVID-19 (alterações no apoio aos 

trabalhadores independentes e regulamentação do 

apoio a sócios-gerentes). 

https://dre.pt/application/file/a/131193535 

 

PME – Certificação eletrónica 

Foi publicado, no Diário da República n.º 69/2020, 

Série I de 2020-04-07, o Decreto-Lei n.º 13/2020 

que altera a certificação PME por via eletrónica de 

micro, pequena e média empresas. 

https://dre.pt/application/file/a/131193511 

 

 

COVID 19 – IEC – Álcool 

Foi publicada, no Diário da República n.º 69/2020, 

Série I de 2020-04-07, a Portaria n.º 89/2020 que 

adota medidas excecionais, decorrentes da 

epidemia COVID-19, relativas às formalidades 

aplicáveis à produção, armazenagem e 

comercialização, com isenção do imposto, de álcool 

destinado aos fins previstos no n.º 3 do artigo 67.º 

https://dre.pt/application/file/a/131193532
https://dre.pt/application/file/a/131193534
https://dre.pt/application/file/a/131193535
https://dre.pt/application/file/a/131193511
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do Código dos Impostos Especiais de Consumo 

(CIEC). 

https://dre.pt/application/file/a/131193513 

  

Contratos Públicos – Faturação eletrónica 

Foi publicado, no Diário da República n.º 69/2020, 

1.º Suplemento, Série I de 2020-04-07, o Decreto-

Lei n.º 14-A/2020 que altera o prazo de 

implementação da faturação eletrónica nos 

contratos públicos.  

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

/dre/131228424/details/maximized?serie=I&day=2

020-04-07&date=2020-04-01 

 

COVID 19 – Sistemas de abastecimento de 

água  e saneamento  

Foi publicado, no Diário da República n.º 69/2020, 

1.º Suplemento, Série I de 2020-04-07, o Decreto-

Lei n.º 14-B/2020 que estabelece medidas 

excecionais e temporárias de resposta à pandemia 

COVID-19, no âmbito dos sistemas de titularidade 

estatal de abastecimento de água e de saneamento 

de águas residuais. 

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

/dre/131228425/details/maximized?serie=I&day=2

020-04-07&date=2020-04-01 

 

 

COVID 19 – Operadores de transportes 

essenciais 

Foi publicado, no Diário da República n.º 69/2020, 

1.º Suplemento, Série I de 2020-04-07, o Decreto-

Lei n.º 14-C/2020 que estabelece a definição de 

procedimentos de atribuição de financiamento e 

compensações aos operadores de transportes 

essenciais, no âmbito da pandemia COVID-19. 

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

/dre/131228426/details/maximized?serie=I&day=2

020-04-07&date=2020-04-01 

 

COVID 19 – Regimes excecionais e 

temporários 

Foi publicada, no Diário da República n.º 71-

A/2020, Série I de 2020-04-10, a Lei n.º 7/2020 

que estabelece regimes excecionais e temporários 

de resposta à epidemia SARS-CoV-2, e procede à 

primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 10-I/2020, de 

26 de março, e à quarta alteração à Lei n.º 27/2007, 

de 30 de julho 

https://dre.pt/application/file/a/131347485 

 

COVID 19 – Medidas excecionais de proteção 

de créditos – Regime especial de garantias 

pessoais do Estado 

Foi publicada, no Diário da República n.º 71-

A/2020, Série I de 2020-04-10, a Lei n.º 8/2020 

que procede à primeira alteração, por apreciação 

https://dre.pt/application/file/a/131193513
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131228424/details/maximized?serie=I&day=2020-04-07&date=2020-04-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131228424/details/maximized?serie=I&day=2020-04-07&date=2020-04-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131228424/details/maximized?serie=I&day=2020-04-07&date=2020-04-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131228425/details/maximized?serie=I&day=2020-04-07&date=2020-04-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131228425/details/maximized?serie=I&day=2020-04-07&date=2020-04-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131228425/details/maximized?serie=I&day=2020-04-07&date=2020-04-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131228426/details/maximized?serie=I&day=2020-04-07&date=2020-04-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131228426/details/maximized?serie=I&day=2020-04-07&date=2020-04-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131228426/details/maximized?serie=I&day=2020-04-07&date=2020-04-01
https://dre.pt/application/file/a/131347485
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parlamentar, ao Decreto-Lei n.º 10-J/2020, de 26 

de março, 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/application/file/a/131347486 

  

COVID 19 - Medidas excecionais e temporárias 

- Alterações 

Foi publicado, no Diário da República n.º 72/2020, 

2.º Suplemento, Série I de 2020-04-13, o Decreto-

Lei n.º 14-F/2020 que estabelece medidas 

excecionais e temporárias relativas à pandemia da 

doença COVID-19. 

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

/dre/131393157/details/maximized?serie=I&day=2

020-04-13&date=2020-04-01 

 

COVID 19 – Prática de atos por meios de 

comunicação à distância 

Foi publicado, no Diário da República n.º 74/2020, 

Série I de 2020-04-15, o Decreto-Lei n.º 16/2020 

que estabelece normas excecionais e temporárias 

destinadas à prática de atos por meios de 

comunicação à distância, no âmbito da pandemia da 

doença COVID-19, permitindo-se dessa forma 

agilizar a tramitação de processos urgentes nos 

julgados de paz, facilitar os pedidos de registo ainda 

não disponíveis online e dar continuidade aos 

procedimentos e atos de registo, e ainda assegurar a 

tramitação dos procedimentos conduzidos pelo 

Instituto Nacional da Propriedade Industrial, I. P. 

(INPI, I. P.). 

https://dre.pt/application/file/a/131463178 

 

Apoios excecionais à família – Apoios à redução 

da atividade económica – Diferimento de 

contribuições – Prestações sociais 

Foi publicada, no Diário da República n.º 75/2020, 

1.º Suplemento, Série I de 2020-04-16, Portaria n.º 

94-A/2020 que regulamenta os procedimentos de 

atribuição dos apoios excecionais de apoio à família, 

dos apoios extraordinários à redução da atividade 

económica de trabalhador independente e à 

manutenção de contrato de trabalho em situação de 

crise empresarial, do diferimento das contribuições 

dos trabalhadores independentes e do 

reconhecimento do direito à prorrogação de 

prestações do sistema de Segurança Social. 

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

/dre/131593874/details/maximized 

 

COVID 19 - Estado de Emergência - Renovação 

Foi publicado, no Diário da República n.º 76/2020, 

1.º Suplemento, Série I de 2020-04-17, o Decreto 

do Presidente da República n.º 20-A/2020 que 

procede à segunda renovação da declaração de 

https://dre.pt/application/file/a/131347486
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131393157/details/maximized?serie=I&day=2020-04-13&date=2020-04-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131393157/details/maximized?serie=I&day=2020-04-13&date=2020-04-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131393157/details/maximized?serie=I&day=2020-04-13&date=2020-04-01
https://dre.pt/application/file/a/131463178
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131593874/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/131593874/details/maximized
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estado de emergência, com fundamento na 

verificação de uma situação de calamidade pública.  

https://dre.pt/application/file/a/131915535 

 

COVID 19 - Estado de Emergência - 

Autorização 

Foi publicada, no Diário da República n.º 76/2020, 

1.º Suplemento, Série I de 2020-04-17, a Resolução 

da Assembleia da República n.º 23-A/2020 que 

concede autorização a renovação do estado de 

emergência. 

https://dre.pt/application/file/a/131915536 

 

COVID 19 - Estado de Emergência - 

Regulamentação 

Foi publicado, no Diário da República n.º 76/2020, 

1.º Suplemento, Série I de 2020-04-17, o Decreto 

n.º 2-C/2020 da Presidência do Conselho de 

Ministros que regulamenta a prorrogação do estado 

de emergência decretado pelo Presidente da 

República. 

https://dre.pt/application/file/a/131915537 

 

COVID 19 – Processo orçamental 

Foi publicada, no Diário da República n.º 76/2020, 

2.º Suplemento, Série I de 2020-04-17, a Lei n.º 9-

A/2020 que estabelece um regime excecional e 

temporário de processo orçamental na sequência da 

pandemia da doença COVID-19. 

https://dre.pt/application/file/a/131915546 

 

COVID 19 – Formalidade da citação e da 

notificação postal 

Foi publicada, no Diário da República n.º 76-

A/2020, Série I de 2020-04-18, a Lei n.º 10/2020 

que estabelece um regime excecional e temporário 

quanto às formalidades da citação e da notificação 

postal, no âmbito da pandemia da doença COVID-

19. 

https://dre.pt/application/file/a/131915555 

 

COVID 19 – Sistema de Incentivos à Inovação 

Produtiva  

Foi publicada, no Diário da República n.º 76-

A/2020, Série I de 2020-04-18, a Portaria n.º 

95/2020 que cria o Sistema de Incentivos à 

Inovação Produtiva no contexto da COVID-19. 

https://dre.pt/application/file/a/131915556 

 

COVID 19 - Sistema de Incentivos a Atividades 

de Investigação e Desenvolvimento e ao 

Investimento em Infraestruturas de Ensaio e 

Otimização (upscaling)  

Foi publicada, no Diário da República n.º 76-

A/2020, Série I de 2020-04-18, a Portaria n.º 

https://dre.pt/application/file/a/131915535
https://dre.pt/application/file/a/131915536
https://dre.pt/application/file/a/131915537
https://dre.pt/application/file/a/131915546
https://dre.pt/application/file/a/131915555
https://dre.pt/application/file/a/131915556
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96/2020 que cria o Sistema de Incentivos a 

Atividades de Investigação e Desenvolvimento e ao 

Investimento em Infraestruturas de Ensaio e 

Otimização (upscaling) no contexto da COVID-1.  

https://dre.pt/application/file/a/131915557 

 

Criação da Direção de Serviços de Apoio e 

Defesa do Contribuinte. 

Foi publicada, no Diário da República n.º 77/2020, 

Série I de 2020-04-20, a Portaria n.º 98/2020 que 

procede à alteração da Portaria n.º 320-A/2011, de 

30 de dezembro - criação da Direção de Serviços de 

Apoio e Defesa do Contribuinte. 

https://dre.pt/application/file/a/131986960 

 

COVID 19 – Medidas excecionais e temporárias 

– Setor do turismo 

Foi publicado, no Diário da República n.º 80/2020, 

Série I de 2020-04-23, o Decreto-Lei n.º 17/2020 

que estabelece medidas excecionais e temporárias 

relativas ao setor do turismo, no âmbito da 

pandemia da doença COVID-19. 

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

/dre/132332504/details/maximized 

 

 

 

COVID 19 – Medidas excecionais e temporárias 

- Alterações 

Foi publicado, no Diário da República n.º 80/2020, 

Série I de 2020-04-23, o Decreto-Lei n.º 18/2020 

que estabelece medidas excecionais e temporárias 

relativas à pandemia da doença COVID-19. 

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

/dre/132332505/details/maximized 

 

Lei n.º 7/2020 - Retificação 

Foi publicada, no Diário da República n.º 85/2020, 

Série I de 2020-04-30, a Declaração de Retificação 

n.º 18/2020 que retifica a Lei n.º 7/2020, de 10 de 

abril, «Estabelece regimes excecionais e temporários 

de resposta à epidemia SARS-CoV-2, e procede à 

primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 10-I/2020, de 

26 de março, e à quarta alteração à Lei n.º 27/2007, 

de 30 de julho». 

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

/dre/132721067/details/maximized 

 

Dilação de prazos – Flexibilização de 

procedimentos na declaração de IVA 

Foi divulgado, no Portal das Finanças, o Despacho 

n.º 153/2020-XX II do SEAF, que concede uma 

dilação do prazo de entrega da IES e da constituição 

do dossiê fiscal, flexibilização dos procedimentos de 

cálculo e suporte da DPIVA e dilação do prazo para 

https://dre.pt/application/file/a/131915557
https://dre.pt/application/file/a/131986960
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/132332504/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/132332504/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/132332505/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/132332505/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/132721067/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/132721067/details/maximized
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apresentação da DPIVA e para pagamento do IVA 

resultante, e ainda da entrega do Imposto do Selo. 

https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao

_fiscal/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/Des

pacho_SEAF_153_2020_XXII.pdf 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Instruções Administrativas 
 
 

Ofício 
Circulado nº 

Data Assunto 

15 759 15/04 Prova de origem - Acordo UE – PTU (Países e Territórios Ultramarinos) 

15 762 22/04 COVID-19. Franquia de direitos de importação e Isenção de IVA. 

15 764 24/04 
Taxas de câmbio para a determinação do valor aduaneiro, a partir de 1 
de maio. 

20 221 08/04 
Portaria n.º 88-A/2020, de 6 de abril - alterações às instruções de 
preenchimento da declaração mensal de remunerações (DMR). 

20 222 27/04 
Novo artigo 2º-B do Código do IRS - "IRS jovem" - Isenção de 
rendimentos da categoria A. 

20 223 28/04 
COVID 19 - Medidas de apoio excecionais e temporárias. DL n.º 10-
A/2020, de 13/03 e DL n.º 10-G/2020, de 26/03 - Perguntas 
frequentes (FAQ). 

30 219 02/04 
IVA - Orçamento do Estado para 2020. Alterações ao Código do IVA e 
legislação complementar. 

30 220 29/04 
IVA - Alínea a) do n.º 10 do artigo 15.º do Código. Extensão da Isenção 
Durante o Período de Emergência Motivado pela Pandemia do Novo 
Corona Vírus - Covid 19. 

35 129 08/04 Isenção do Imposto sobre veículos - Famílias numerosas. 

40 118 03/04 IMT - tabelas práticas em vigor a partir de 1 de abril de 2020. 

90 029 03/04 
Pagamento de retenções na fonte de Imposto do Selo - Alteração de 
procedimentos. 

 

 

https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/Despacho_SEAF_153_2020_XXII.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/Despacho_SEAF_153_2020_XXII.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/Despacho_SEAF_153_2020_XXII.pdf
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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Circular nº Data Assunto 

6 07/04 
Decreto-Lei n.º 10-J/2020, de 26 de março - Tratamento em sede de 
Imposto do Selo das prorrogações e suspensões operadas no âmbito da 
moratória excecional de proteção de créditos 

 
 
 
 

Informações vinculativas 
 

 

Disponibilizada 
em: 

Diploma  Artigo Assunto 

IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO DAS PESSOAS COLETIVAS 

16/04/2020 
Código 
Fiscal do 
Investimento  

29 
DLRR – Investimento na aquisição de equipamento 
básico (mobiliário) no âmbito da atividade de " lar 
residencial de idosos" 

07/04/2020 CIRC 69 

CFEI e SIFIDE II - Benefícios obtidos antes da 
aplicação do Regime Especial de Tributação dos 
Grupos de Sociedades (RETGS) – sua dedução no 
âmbito do RETGS e após a saída do Grupo da 
sociedade beneficiária do CFEI. Prejuízos fiscais – 
recuperação dos reportados antes da aplicação do 
RETGS e dos apurados durante o RETGS, ambos ainda 
não deduzidos no Grupo, após a saída da sociedade do 
Grupo 

02/04/2020 CIRC 94 Retenção na fonte - Rendimentos Prediais - Caução 

01/04/2020 CIRC 98 Prova da qualidade de não residente. 
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Disponibilizada 
em: 

Diploma  Artigo Assunto 

IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO DAS PESSOAS SINGULARES 

30/04/2020 CIRS 3 
Declaração de rendimentos da atividade CAE 93192 – 
“Outras atividades desportivas, não especificadas” 

30/04/2020 CIRS 10 
Valor de aquisição de imóvel – constituição em 
propriedade horizontal após a aquisição por sucessão 

30/04/2020 CIRS 14 
Pressupostos para o reconhecimento da união de facto 
fiscalmente relevante 

30/04/2020 CIRS 45 
Valor de aquisição – prédio rústico doado e 
readquirido por doação. Alienação como lote de 
terreno para construção 

30/04/2020 CIRS 55 
Dedução de perdas – Exclusão de valores mobiliários 
do mercado regulamentado 

30/04/2020 CIRS 78 Despesa de educação efetuada no estrangeiro 

30/04/2020 CIRS 78 Exercício em conjunto das responsabilidades parentais 

30/04/2020 CIRS 101 
Retenção na fonte sobre montantes apresentados 
como despesas 

29/04/2020 CIRS 81 
Regime Fiscal dos Residentes Não Habituais – 
Rendimentos provenientes de propriedade intelectual 

28/04/2020 CIRS 002-A 
Importâncias suportadas pela entidade patronal por 
deslocação do local de trabalho 

28/04/2020 CIRS 8 

Enquadramento jurídico-tributário das importâncias 
recebidas pelaadministração de um condomínio pela 
autorização de filmagens nas partes comuns de imóvel 
em regime de propriedade horizontal 
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28/04/2020 CIRS 10 
Mais-valias imobiliárias – Reinvestimento em imóvel 
adquirido com o pagamento de tornas 

28/04/2020 CIRS 72 

Residente Não Habitual (RNH) - Atividades de elevado 
valor acrescentado (código 802 da Portaria nº 
12/2010, de 07/01) - acumulação de funções de 
direção e gerência 

28/04/2020 CIRS 078-D 
Despesas de educação e formação – alojamento 
prestado por pessoa coletiva 

28/04/2020 CIRS 083-A 
Guarda conjunta – Dedução de pensão de alimentos 
constituída por quantia fixa e por comparticipação em 
outras despesas 

20/04/2020 CIRS 2 
Enquadramento de serviços prestados à entidade 
patronal 

20/04/2020 CIRS 3 
Anexo B - Rendimentos provenientes de actividades 
empresariais/ profissionais (categoria B) 

20/04/2020 CIRS 10 
Reinvestimento – Dedução de empréstimo para a 
construção. Amortização de empréstimo para 
aquisição de novo imóvel 

20/04/2020 CIRS 13 
Tributação de mais-valias decorrentes da alienação de 
imóvel propriedade de um menor 

20/04/2020 CIRS 14 
Regime da união de facto – opção pela tributação 
conjunta exercida por divorciados 

20/04/2020 CIRS 28 
Regimes de determinação dos rendimentos da 
categoria B 

20/04/2020 CIRS 41 
Deduções – Aquisição de materiais para obras de 
conservação 

20/04/2020 CIRS 73 
Encargos suportados com viatura de 9 lugares no 
âmbito do exercício da atividade de centro de estudos 

20/04/2020 
Estatuto dos 
Benefícios 
Fiscais (EBF) 

71 
Aplicabilidade do benefício fiscal previsto no artigo 
71.º do Estatuto dos Benefícios Fiscais (EBF) – 
Tributação de mais-valias imobiliárias 

15/04/2020 CIRS 5 

Obrigação declarativa de juros pagos ou colocados à 
disposição de sujeito passivo residente em Portugal, 
com origem em depósitos à ordem ou a prazo em 
instituições financeiras em Espanha 
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15/04/2020 CIRS 8 
Rendimentos Prediais – Herança Indivisa – Titular de 
Rendimentos - Despesas 

15/04/2020 CIRS 9 

Tributação de indemnização devida pela denúncia de 
contrato de arrendamento sem termo, relativo a 
imóvel que constitui habitação permanente do 
locatário, no caso previsto na alínea b) do artigo 1101.º 
do Código Civil, quando a mesma ultrapasse o 
montante estabelecido na alínea a) do n.º 6 do artigo 
1103.º do mesmo Código 

15/04/2020 CIRS 10 
Reinvestimento do valor de realização de imóvel afeto 
a habitação permanente adquirido a título gratuito 

15/04/2020 CIRS 10 
Reinvestimento de mais-valias imobiliárias – Não 
cumprimento do prazo por motivos imputáveis a 
terceiros 

15/04/2020 CIRS 10 
Mais-Valias imobiliárias – Reinvestimento em imóvel 
adquirido há mais de 10 anos 

15/04/2020 CIRS 10 
Prazo para a concretização do reinvestimento – 
contagem dos 36 meses 

15/04/2020 CIRS 10 
Data e valor de aquisição de prédio 
modificado/ampliado 

15/04/2020 CIRS 13 
Dependentes maiores de 25 anos – Despesas de 
saúde e de educação 

15/04/2020 CIRS 31 
Coeficiente aplicável aos rendimentos derivados da 
atividade de alojamento local na modalidade de 
“quarto 

15/04/2020 CIRS 41 Rendimentos prediais – Despesas elegíveis 

15/04/2020 CIRS 51 
Despesas e Encargos – Obras nas partes comuns do 
edifício 

15/04/2020 CIRS 55 
Reporte de perdas – menos-valias mobiliárias 
realizadas no estrangeiro 

15/04/2020 CIRS 078-D 
Despesas de educação e de arrendamento de 
estudante deslocado no estrangeiro 

15/04/2020 CIRS 101 
Retenção na fonte de imposto aplicável a rendimentos 
de atividade enquadrada na Tabela anexa ao Código 
do IRS com o código "1519" 
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15/04/2020 CIRS 101 
Categoria B - Retenção na fonte de IRS relativamente 
a rendimentos provenientes da atividade de 
construção civil 

01/04/2020 CIRS 10 
Reinvestimento no território de outro Estado membro 
da União Europeia. 

01/04/2020 CIRS 119 Obrigação de apresentação da declaração Modelo 30. 

 

 

Disponibilizada 
em: 

Diploma  Artigo Assunto 

RELAÇÕES INTERNACIONAIS 

07/04/2020 
Convenção 
entre Portugal e 
Alemanha 

18 
Tributação dos rendimentos de pensões decorrentes 
do exercício de funções no sector privado na 
Alemanha por um residente em território português 

07/04/2020 
Convenção 
entre Portugal e 
Colômbia 

4 
Documentos comprovativos a apresentar para operar 
a dispensa de retenção na fonte ao abrigo de 
Convenção para evitar a Dupla Tributação (CDT) 

07/04/2020 
Convenção 
entre Portugal e 
Espanha 

19 
Tributação dos rendimentos auferidos por residente 
em território espanhol pela prestação de trabalho em 
funções públicas em Portugal 

07/04/2020 
Convenção 
entre Portugal e 
França 

21 

Tributação dos rendimentos auferidos em Portugal por 
um professor de uma universidade francesa pelo 
exercício em Portugal das funções de visiting scholar a 
convite de uma universidade pública portuguesa) 

07/04/2020 
Convenção 
entre Portugal e 
Malta 

10 

Crédito de imposto maltês auferido por residente não 
habitual em Portugal, acionista de uma sociedade 
maltesa, aquando da distribuição dos lucros – 
Qualificação e Tributação 

07/04/2020 
Convenção 
entre Portugal e 
Marrocos 

7 

Tributação dos rendimentos de uma empresa 
portuguesa pela prestação de serviços apoio ao 
comércio internacional a empresas sedeadas em 
Marrocos) 

07/04/2020 
Convenção 
entre Portugal e 
Reino Unido 

15 

Tributação dos rendimentos auferidos por um 
residente não habitual em Portugal pela prestação de 
trabalho a bordo de um navio de uma empresa 
sedeada no Reino Unido 

07/04/2020 
Convenção 
entre Portugal e 
Suiça 

10 
Rendimentos distribuídos por uma SICAV imobiliária 
residente no território suíço a acionistas residentes 
não habituais em Portugal 
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07/04/2020 
Convenção 
entre Portugal e 
Suíça 

15 

Tributação dos rendimentos de trabalho dependente 
auferidos por residente fiscal portuguesa que trabalha 
como camareira, a bordo de um navio, para uma 
empresa suíça 

07/04/2020 
Convenção 
entre Portugal e 
Ucrânia 

007 e 
012 

Tributação dos rendimentos auferidos por uma 
empresa portuguesa sedeada no Funchal pela locação 
de uma aeronave a uma empresa ucraniana 

01/04/2020 CIRC 88 Retenções na fonte e tributações autónomas. 

01/04/2020 
Convenção 
entre Portugal e 
Luxemburgo 

18 Rendimentos de pensões. 

01/04/2020 
Convenção 
entre Portugal e 
Reino Unido 

4 Residência fiscal. 

01/04/2020 

Convenção 
entre Portugal e 
São Tomé e 
Príncipe 

13 Prestações de Serviços. 

 

 

 

Disponibilizada 
em: 

Diploma  Artigo Assunto 

BENEFÍCIOS FISCAIS 

29/04/2020 EBF 58 
Regime Fiscal dos Residentes Não Habituais – 
Rendimentos provenientes de propriedade intelectual 

20/04/2020 EBF 71 
Aplicabilidade do benefício fiscal previsto no artigo 
71.º do Estatuto dos Benefícios Fiscais (EBF) – 
Tributação de mais-valias imobiliárias 
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Disponibilizada 
em: 

Diploma 
 

Artigo 
Vinc. 
N.º 

Assunto 

IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTADO 

15/04/2020 CIVA 2 17077 

Inversão do sujeito passivo - Venda de eucaliptos 
para corte (árvores em pé) por não sujeitos passivos 
do imposto (particulares), sendo o respetivo abate e 
corte da medeira realizado pelo sujeito passivo 
adquirente 

01/04/2020 CIVA 18 17105 

Taxas – Biomassa - Abate de árvores, que adquire a 
produtores locais, do qual resultam resíduos 
florestais. A utilização de uma máquina que tritura 
tais resíduos florestais. 

01/04/2020 CIVA 14 17006 

Enquadramento - Organização não-governamental 
sem fins lucrativos com sede na Suíça e sem 
estabelecimento estável em Portugal que se dedica à 
evolução/desenvolvimento nas áreas da prática 
clínica, investigação científica e educação, pretende 
realizar o seu Congresso em Portugal 

01/04/2020 CIVA 18 16990 
Taxas - Viaturas destinadas ao transporte de doentes 
não urgentes (VTDT) 

01/04/2020 CIVA 18 16979 Taxas - "Farinha 33" 

01/04/2020 CIVA 18 16946 
Inversão do sujeito passivo – Taxas - Transmissão de 
sobrantes de madeira resultantes do processo 
industrial, designadamente, de "casca de pinho". 

01/04/2020 CIVA 2 16925 

Inversão do sujeito passivo – Compra e venda no 
âmbito da atividade silvícola - Aquisição de madeira 
cortada, já descascada - Venda da madeira "sem 
casca ou descascada" - Aquisição de sobrantes para 
venda (biomassa não transformada - Aquisição e 
venda de sobrantes processados em biomassa 

01/04/2020 CIVA 18 16649 
Transmissão de bens - Taxa - Cedência de posição 
contratual de leasing imobiliário. – Operação sujeita 
e não isenta 

01/04/2020 CIVA 14 16904 

Isenções - Colocação e retirada dos barcos na água 
por tractores com grua, operações estas necessárias 
à prática da atividade económica para a qual está 
registado - pesca marítima 

01/04/2020 

Regime 
de Bens 
em 
Circulação 

3 16614 

RBC - DT - Os bens a transportar, no âmbito da 
subcontratação de serviços municipais/estatais de 
gestão de sistemas de abastecimento de águas, ….., 
não são detidos pelas entidades publicas/estatais 
subcontratantes, assim, não pode o referido 
transporte, beneficiar da exclusão no âmbito de 
aplicação do RBC 
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01/04/2020 CIVA 18 16492 

Taxas - Transmissão de "produtos de charcutaria" 
provenientes de animais (suínos) criados na 
exploração agrícola da requerente, que produz 
aqueles produtos, não configura uma atividade 
agrícola 

01/04/2020 CIVA 29 16455 

Vendas à distância – Regras de faturação - Faturas 
emitidas a consumidores finais, sitos noutros 
Estados-Membros, não estão sujeitas a certificação 
pela Autoridade Tributária e Aduaneira (AT), nem 
têm os elementos/dados destas faturas de ser 
comunicados através do e-fatura 

01/04/2020 CIVA 19 16356 

Direito à dedução – Aquisição de fardamento 
próprio, procedimentos de estética, maquilhagem e 
unhas de gel, aplicáveis no estabelecimento 
comercial onde trabalham as colaboradoras. 

01/04/2020 CIVA 18 16306 

Intermediação – Comissões – As prestações de 
serviços de "angariação de clientes por parte do 
stand automóvel" efetuadas pelos mesmos stands, 
não beneficia da isenção prevista na alínea 27) do 
art.º 9.º do CIVA 

01/04/2020 CIVA 2 16342 

Inversão do sujeito passivo – Serviços de construção 
civil - Fornecimento e montagem de estruturas 
exteriores em alumínio, com paredes ……. e tetos …., 
são operações abrangidos pela regra de inversão o 
que não acontece no caso dos toldos fixos às 
paredes do imóvel, apenas através de 
aparafusamento 

01/04/2020 CIVA 6 16210 
Localização de operações – Prestações de serviços 
de transportes de mercadorias, realizadas a 
adquirentes sujeitos passivos em países terceiros 

01/04/2020 CIVA 41 16188 

Regime especial de Tributação, DL 122/88 - IVA 
correspondente às vendas de peixe, crustáceos e 
moluscos efetuadas pelas lotas será por estas 
entregue ao Estado, em substituição dos pescadores 
ou armadores 

01/04/2020 CIVA 2 16184 

Inversão do sujeito passivo – Serviços de construção 
civil - Débito de sobrecustos diretamente conexo 
com a prestação de serviços executada ao dono da 
obra e visa renumerar a prestação de serviços de 
construção civil 

01/04/2020 CIVA 29 16173 

Declaração periódica do IVA – Autofaturação - 
Energia elétrica produzida e vendida a um adquirente 
sujeito passivo estabelecido em território nacional – 
Entrega da DP do IVA, inscrevendo os valores da 
base tributável e correspondente IVA nos campos 03 
e 04, do Q 06 

01/04/2020 CIVA 18 15321 

Taxas - Atividade de car sharing, “ ….. modelos de 
negócios que colocam à disposição de um utilizador 
veículos de passageiros, com ou sem motor, para 
utilização pública, durante períodos de curta 
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duração……soluções de transporte urbano e de curta 
distância” 

01/04/2020 CIVA 6 15110 

Enquadramento – Contratualização da 
disponibilização de um espaço dentro dum parque de 
estacionamento de viaturas, cuja cedência de espaço 
é cobrada. 

01/04/2020 CIVA 9 14808 
Isenções - Testes genéticos, efetuados pelos 
laboratórios de genética médica, visando o 
diagnóstico genético de doenças. 

 

 
Acórdãos TJUE   

Proc: Data Nome Matéria Assunto 

C-458/18 2 abril 2020 
GVC Services 

(Bulgária) 
Diretiva 

2011/96/UE 

Regime fiscal comum aplicável às sociedades mães e filiais 
de Estados Membros diferentes – Diretiva 2011/96/EU – 
Artigo 2.°, alínea a), i) e iii), e anexo I, parte A, alínea ab), e 
parte B, último travessão – Conceitos de “sociedades 
constituídas nos termos do direito do Reino Unido” e da 
“corporation tax no Reino Unido” – Sociedades registadas 
em Gibraltar e sujeitas aí a imposto sobre as sociedades. 

C-126/18 e 
C-126/18 

23 abril 2020 Sole-Mizo IVA 

Diretiva 2006/112/CE – Direito à dedução do imposto 
pago a montante – Reembolso do excedente do IVA – 
Reembolso tardio – Cálculo dos juros – Modalidades de 
pagamento dos juros devidos pela indisponibilidade de um 
excedente de IVA dedutível retido em violação do direito 
da União e de juros devido à mora da Administração Fiscal 
no pagamento do montante devido – Princípios da 
efetividade e da equivalência. 

C-401/18 23 abril 2020 Herst IVA 

Diretiva 2006/112/CE – Artigo 2.°, n.° 1, alínea b) – 
Aquisição intracomunitária de bens – Artigo 20.° – 
Obtenção do poder de dispor de um bem como 
proprietário – Operações de compra e revenda em cadeia 
de bens com transporte intracomunitário único – 
Possibilidade de tomar decisões suscetíveis de afetar a 
situação jurídica do bem – Imputação do transporte – 
Transporte sob o regime de suspensão de impostos 
especiais de consumo – Efeito no tempo dos acórdãos 
interpretativos. 

 


