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Junho 2020 
 

NOVIDADES (FISCAIS) 
 

 

 

 

 

COVID 19 – Medidas excecionais e temporárias 

Foi publicado, no Diário da República n.º 105/2020, 

1.º Suplemento, Série I de 2020-05-29, o Decreto-

Lei n.º 24-A/2020 que altera as medidas excecionais 

e temporárias relativas à pandemia da doença 

COVID-19. 

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

/dre/134889277/details/maximized?serie=I&day=2

020-05-29&date=2020-05-01 

 

COVID 19 – Situação de calamidade 

Foi publicada, no Diário da República n.º 105/2020, 

1.º Suplemento, Série I de 2020-05-29, a Resolução 

do Conselho de Ministros n.º 40-A/2020 que 

prorroga a declaração da situação de calamidade, no 

âmbito da pandemia da doença COVID-19. 

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

/dre/134889278/details/maximized?serie=I&day=2

020-05-29&date=2020-05-01 

COVID 19 – R. A. Açores – Compensação para 

gerentes e sócios-gerentes 

Foi publicada, no Diário da República n.º 107/2020, 

Série I de 2020-06-02, a Resolução da Assembleia 

Legislativa da Região Autónoma dos Açores n.º 

11/2020/A que recomenda ao Governo Regional 

dos Açores que promova mecanismos de 

compensação para gerentes e sócios-gerentes de 

microempresas em situação de crise empresarial no 

âmbito da pandemia da COVID-19. 

https://dre.pt/application/file/a/134987470 

COVID 19 – R. A. Açores – Medidas de combate 

à pandemia – Atualização da remuneração 

complementar 

Foi publicado, no Diário da República n.º 108/2020, 

Série I de 2020-06-03, o Decreto Legislativo Regional 

n.º 12/2020/A que estabelece medidas de combate à 

pandemia COVID-19 e atualização da remuneração 

complementar regional. 

https://dre.pt/application/file/a/135006893 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/134889277/details/maximized?serie=I&day=2020-05-29&date=2020-05-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/134889277/details/maximized?serie=I&day=2020-05-29&date=2020-05-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/134889277/details/maximized?serie=I&day=2020-05-29&date=2020-05-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/134889278/details/maximized?serie=I&day=2020-05-29&date=2020-05-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/134889278/details/maximized?serie=I&day=2020-05-29&date=2020-05-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/134889278/details/maximized?serie=I&day=2020-05-29&date=2020-05-01
https://dre.pt/application/file/a/134987470
https://dre.pt/application/file/a/135006893
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COVID 19 – R. A. Açores – Lay-off simplificado 

– Complemento regional 

Foi publicada, no Diário da República n.º 109/2020, 

Série I de 2020-06-04, a Resolução da Assembleia 

Legislativa da Região Autónoma dos Açores n.º 

15/2020/A que estabelece o complemento regional 

aos trabalhadores abrangidos pelo regime do lay-off 

simplificado. 

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

/dre/135169754/details/maximized 

 

IVA – Isenção – Lista de entidades 

Foi divulgado, no Portal da Segurança Social, a lista 

das entidades que beneficiam da isenção de IVA, 

conforme estabelecido no Despacho n.º 5638-

A/2020. 

http://www.seg-social.pt/noticias/-

/asset_publisher/9N8j/content/aquisicao-de-bens-

necessarios-para-o-combate-a-covid-19 

 

COVID 19 – Situação de calamidade 

Foi publicada, no Diário da República n.º 109/2020, 

1.º Suplemento, Série I de 2020-06-04, a Declaração 

de Retificação n.º 23-A/2020 que retifica a 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 40-A/2020, 

de 29 de maio, que prorroga a declaração da situação 

de calamidade, no âmbito da pandemia da doença 

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

série, 1.º suplemento, n.º 105, 29 de maio de 2020. 

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

/dre/135170517/details/maximized?serie=I&day=2

020-06-04&date=2020-06-01 

 

Lay-off simplificado – Plano de formação 

Foi publicado, no Diário da República n.º 109/2020, 

1.º Suplemento, Série II de 2020-06-04, o Despacho 

n.º 6087-A/2020 que determina o modo de 

implementação pelo Instituto do Emprego e da 

Formação Profissional, I. P., das ações previstas no 

plano de formação cumulável com o apoio 

extraordinário à manutenção de contrato de trabalho 

em situação de crise empresarial, previsto no 

Decreto-Lei n.º 10-G/2020, de 26 de março, na sua 

redação atual. 

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

/dre/135170502/details/maximized?serie=II&parte_

filter=31&day=2020-06-04&date=2020-06-

01&dreId=135170500 

 

Programa de Estabilização Económica e Social 

Foi publicada, no Diário da República n.º 110-

A/2020, Série I de 2020-06-06, a Resolução do 

Conselho de Ministros n.º 41/2020 que aprova o 

Programa de Estabilização Económica e Social. 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/135169754/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/135169754/details/maximized
http://www.seg-social.pt/noticias/-/asset_publisher/9N8j/content/aquisicao-de-bens-necessarios-para-o-combate-a-covid-19
http://www.seg-social.pt/noticias/-/asset_publisher/9N8j/content/aquisicao-de-bens-necessarios-para-o-combate-a-covid-19
http://www.seg-social.pt/noticias/-/asset_publisher/9N8j/content/aquisicao-de-bens-necessarios-para-o-combate-a-covid-19
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/135170517/details/maximized?serie=I&day=2020-06-04&date=2020-06-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/135170517/details/maximized?serie=I&day=2020-06-04&date=2020-06-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/135170517/details/maximized?serie=I&day=2020-06-04&date=2020-06-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/135170502/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2020-06-04&date=2020-06-01&dreId=135170500
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/135170502/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2020-06-04&date=2020-06-01&dreId=135170500
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/135170502/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2020-06-04&date=2020-06-01&dreId=135170500
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/135170502/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2020-06-04&date=2020-06-01&dreId=135170500
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https://dre.pt/web/guest/home/-

/dre/135391594/details/maximized?serie=I&day=2

020-06-06&date=2020-06-01 

 

COVID 19 – R. A. Açores – Apoio aos 

trabalhadores independentes 

Foi publicada, no Diário da República n.º 111/2020, 

Série I de 2020-06-08, a Resolução da Assembleia 

Legislativa da Região Autónoma dos Açores n.º 

17/2020/A que estabelece um apoio aos 

trabalhadores independentes no primeiro ano de 

atividade no âmbito da pandemia da COVID-19. 

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

/dre/135376414/details/maximized 

 

COVID 19 – R. A. Açores – IPSS e Misericórdias 

– Majoração extraordinária de apoios 

Foi publicada, no Diário da República n.º 113/2020, 

Série I de 2020-06-12, a Resolução da Assembleia 

Legislativa da Região Autónoma dos Açores n.º 

18/2020/A que estabelece uma majoração 

extraordinária de apoios a instituições particulares de 

solidariedade social e misericórdias dos Açores. 

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

/dre/135623469/details/maximized 

 

COVID 19 – Situação de calamidade 

Foi publicada, no Diário da República n.º 113/2020, 

2.º Suplemento, Série I de 2020-06-12, a Resolução 

do Conselho de Ministros n.º 43-B/2020 que 

prorroga a declaração da situação de calamidade, no 

âmbito da pandemia da doença COVID-19.  

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

/dre/135711302/details/maximized?serie=I&day=2

020-06-12&date=2020-06-01 

 

Declaração modelo 22 

Foi divulgada, no Portal das Finanças, uma nota de 

ajuda ao preenchimento do quadro 061 do Anexo D 

da declaração modelo 22.  

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

ibuinte/modelos_formularios/irc/Documents/Quadr

o_061_Anexo_D_ajudas_ao_preenchimento.pdf?fbcli

d=IwAR0GFYSYtcKOYgtnh- 

 

Programa de Estabilização Económica e Social -

Apoio extraordinário à manutenção dos 

contratos de trabalho – Outras medidas de 

proteção ao desemprego 

Foi publicado, no Diário da República n.º 118/2020, 

2.º Suplemento, Série I de 2020-06-19, o Decreto-

Lei n.º 27-B/2020 que prorroga o apoio 

extraordinário à manutenção dos contratos de 

trabalho em situação de crise empresarial e cria 

outras medidas de proteção ao emprego, no âmbito 

do Programa de Estabilização Económica e Social. 

https://dre.pt/application/file/a/136260642 

  

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/135391594/details/maximized?serie=I&day=2020-06-06&date=2020-06-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/135391594/details/maximized?serie=I&day=2020-06-06&date=2020-06-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/135391594/details/maximized?serie=I&day=2020-06-06&date=2020-06-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/135376414/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/135376414/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/135623469/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/135623469/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/135711302/details/maximized?serie=I&day=2020-06-12&date=2020-06-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/135711302/details/maximized?serie=I&day=2020-06-12&date=2020-06-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/135711302/details/maximized?serie=I&day=2020-06-12&date=2020-06-01
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/apoio_contribuinte/modelos_formularios/irc/Documents/Quadro_061_Anexo_D_ajudas_ao_preenchimento.pdf?fbclid=IwAR0GFYSYtcKOYgtnh-
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/apoio_contribuinte/modelos_formularios/irc/Documents/Quadro_061_Anexo_D_ajudas_ao_preenchimento.pdf?fbclid=IwAR0GFYSYtcKOYgtnh-
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/apoio_contribuinte/modelos_formularios/irc/Documents/Quadro_061_Anexo_D_ajudas_ao_preenchimento.pdf?fbclid=IwAR0GFYSYtcKOYgtnh-
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/apoio_contribuinte/modelos_formularios/irc/Documents/Quadro_061_Anexo_D_ajudas_ao_preenchimento.pdf?fbclid=IwAR0GFYSYtcKOYgtnh-
https://dre.pt/application/file/a/136260642
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COVID – Medidas excecionais e temporárias 

Foi publicada, no Diário da República n.º 119/2020, 

1.º Suplemento, Série I de 2020-06-22, a Resolução 

do Conselho de Ministros n.º 45-B/2020 que define 

regras especiais para a Área Metropolitana de Lisboa 

no âmbito da situação de calamidade declarada pela 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 40-A/2020, 

de 29 de maio, na sua redação atual. 

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

/dre/136365123/details/maximized?serie=I&day=2

020-06-22&date=2020-06-01 

 

COVID 19 – IVA – Cumprimento de obrigações 

fiscais 

Foi divulgado, no Portal das Finanças, o Despacho n.º 

229/2020-XXII, de 24 de junho de 2020, do SEAF 

que vem estabelecer uma dilação de prazo para 

entrega das declarações periódicas do IVA e de 

entrega do imposto. 

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

_fiscal/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/Des

pacho_SEAF_229_2020.pdf 

 

 

 

 

 

 

Segurança Social – Comparticipações 

financeiras – Apresentação de contas de 2019 

Foi publicada, no Diário da República n.º 123/2020, 

Série I, de 2020-06-26, a Portaria n.º 160/2020 que 

alarga o prazo de vigência da medida excecional 

relativa às comparticipações financeiras da 

Segurança Social, aprovado através da Portaria n.º 

85-A/2020, de 3 de abril e prorroga até 31 de 

outubro, o prazo para apresentação das contas 

relativas ao ano de 2019 aos serviços do Instituto da 

Segurança Social, I. P. 

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

/dre/136675189/details/maximized?serie=I&day=2

020-06-26&date=2020-06-01 

 

COVID 19 – Situações de calamidade, 

contingência e alerta 

Foi publicada, no Diário da República n.º 123/2020, 

2.º Suplemento, Série I de 2020-06-26, a Resolução 

do Conselho de Ministros n.º 51-A/2020 que declara 

a situação de calamidade, contingência e alerta, no 

âmbito da pandemia da doença COVID-19. 

https://dre.pt/application/file/a/136675416 

 

 

 

 

 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/136365123/details/maximized?serie=I&day=2020-06-22&date=2020-06-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/136365123/details/maximized?serie=I&day=2020-06-22&date=2020-06-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/136365123/details/maximized?serie=I&day=2020-06-22&date=2020-06-01
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/Despacho_SEAF_229_2020.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/Despacho_SEAF_229_2020.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/Despacho_SEAF_229_2020.pdf
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/136675189/details/maximized?serie=I&day=2020-06-26&date=2020-06-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/136675189/details/maximized?serie=I&day=2020-06-26&date=2020-06-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/136675189/details/maximized?serie=I&day=2020-06-26&date=2020-06-01
https://dre.pt/application/file/a/136675416
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Instruções Administrativas 
 
 

Ofício 
Circulado nº 

Data Assunto 

15 776 24/06 
Taxas de câmbio para a determinação do valor aduaneiro, a partir de 1 de 
julho. 

20 224 05/06 
IRC - Taxas de derrama municipal incidentes sobre o lucro tributável do 
período fiscal de 2019. 

35 130 18/06 Regras relativas ao álcool isento – artigo 67.º, n.º 3, do CIEC. 

 
 
 
 

Informações vinculativas 
 

 

Disponibilizada 
em: 

Diploma  Artigo Assunto 

IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO DAS PESSOAS COLETIVAS 

17/06/2020 CIRC 21 Sociedade de Agricultura de Grupo 

17/06/2020 CIRC 46 Conceito de mais e menos valias 

16/06/2020 CIRC 5 Estabelecimento Estável. 

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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16/06/2020 CIRC 6 Transparência Fiscal. 

16/06/2020 CIRC 21 

Tributação de rendimentos decorrentes da exploração 
de um estabelecimento comercial de comidas e bebidas 
no âmbito de um contrato de associação em 
participação entre uma pessoa singular (associante) e 
uma pessoa coletiva (associada). 

16/06/2020 CIRC 21 

Aquisição de créditos detidos por instituições bancárias 
sobre uma sociedade por valor inferior ao valor 
nominal. Utilização dos créditos adquiridos, pelo seu 
valor nominal, para realizar capital social, para cobrir 
prejuízos e para converter em prestações acessórias na 
devedora. Variação patrimonial positiva. 

16/06/2020 CIRC 73 

Operação de cisão simples com destaque de um ramo 
de atividade, respeitante a uma infraestrutura detida 
em compropriedade, para o fundir com uma sociedade 
a constituir. Regime de neutralidade fiscal. 

16/06/2020 CIRC 88 Tributações Autónomas. 

16/06/2020 EBF 41 

Remuneração Convencional do Capital Social (RCCS) no 
âmbito do Regime Especial de Tributação dos Grupos 
de Sociedades (RETGS) (art.69º do Código do IRC) – 
Gastos de Financiamento Líquidos (GFL) (art. 67º do 
Código do IRC). 

15/06/2020 CIRC 64 
Valor dos imóveis nas operações de aquisição e 
alienação de imóveis adquiridos em leilão. 

15/06/2020 CIRC 73 
Operação de cisão - Regime de neutralidade fiscal. 
Conceito de ramo de atividade. 

15/06/2020 CIRC 73 
Operação de fusão transfronteiriça – Obrigações 
declarativas a cumprir no período intercalar. 

17/06/2020 CIRC 21 Sociedade de Agricultura de Grupo 
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Acórdãos TJUE   

Proc: Data Nome Matéria Assunto 

C 430/19 4 junho 2020 
C.F. (Contrôle 

fiscal) 
IVA 

Princípios do direito da União — Respeito dos direitos de 
defesa — Procedimento fiscal — Exercício do direito à 
dedução em matéria de imposto sobre o valor acrescentado 
(IVA) — Recusa do direito à dedução por conduta 
pretensamente inadequada dos fornecedores do sujeito 
passivo — Ato administrativo emitido pelas autoridades 
fiscais nacionais sem dar ao contribuinte em causa o acesso 
às informações e aos documentos que constituíram o 
fundamento do referido ato — Suspeita de fraude fiscal — 
Prática nacional que subordina o exercício do direito à 
dedução à posse de documentos comprovativos além das 
faturas — Admissibilidade. 

C‑43/19 11 junho 2020 SCT IVA 

Diretiva 2006/112/CE — Artigo 2.°, n.° 1, alínea c) — 
Âmbito de aplicação — Operações tributáveis — Prestação 
de serviços efetuada a título oneroso — Indemnização paga 
pelos clientes no caso de incumprimento do período 
mínimo de vinculação ao contrato — Qualificação 

C‑146/19 11 junho 2020 SCT IVA 

Diretiva 2006/112/CE – Artigos 90.° e 273.° – Valor 
tributável – Redução – Recusa – Não pagamento – Sujeito 
passivo que não reclamou os seus créditos no processo de 
insolvência desencadeado contra o devedor – Princípios da 
neutralidade fiscal e da proporcionalidade – Efeito direto. 

C 242/19 11 junho 2020 
CHEP 

Equipment 
Pooling 

IVA 

Diretiva 2006/112/CE – Artigo 17.°, n.° 2, alínea g) – 
Transferência de bens móveis no interior da União Europeia 
tendo em vista uma prestação de serviços – Artigos 170.° e 
171.° – Direito ao reembolso do IVA aos sujeitos passivos 
não estabelecidos no Estado‑Membro de reembolso – 
Diretiva 2008/9/CE – Conceito de “sujeito passivo não 
estabelecido no Estado‑Membro de reembolso” – Sujeito 
passivo não registado para efeitos do IVA no 
Estado‑Membro de reembolso. 

C-276/18 11 junho 2020 
KrakVet Marek 

Batko 
IVA 

Diretiva 2006/112/CE – Artigo 33.° – Determinação do 
lugar das operações tributáveis – Entrega de bens com 
transporte – Entrega de bens expedidos ou transportados 
pelo fornecedor ou por sua conta – Regulamento (UE) n.° 
904/2010 – Artigos 7.°, 13.° e 28.° a 30.° – Cooperação 
entre os Estados Membros – Troca de informações. 

 


