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Setembro 2020 
 

NOVIDADES (FISCAIS) 
 

 

 

 

 

 

CIRS – Rendimentos de anos anteriores 

Foi publicada, no Diário da República n.º 170/2020, 

Série I de 2020-09-01, a Declaração de Retificação 

n.º 34/2020 que altera o Código do IRS e a Lei n.º 

119/2019, de 18 de setembro. 

https://dre.pt/application/file/a/141511709 

 

Isenção de IVA – Prazo – Âmbito de aplicação 

Foi publicado, no Diário da República n.º 171/2020, 

Série II de 2020-09-02, o Despacho n.º 8422/2020 

que altera o Despacho n.º 5638-A/2020, de 18 de 

maio, que aprova as listas das entidades que 

beneficiam da isenção do IVA na aquisição de bens 

necessários para o combate à COVID-19. 

https://dre.pt/application/file/a/141720793 

 

 

Segurança Social - Isenção ou dispensa parcial 

do pagamento de contribuições 

Foram divulgadas, no Portal da Segurança Social, FAQ 

sobre a retoma progressiva de atividade em empresas 

em situação de crise empresarial com redução 

temporária do período normal de trabalho. 

http://www.seg-

social.pt/documents/10152/16954868/FAQ+Isen%

C3%A7%C3%A3o+do+pagamento+de+contribui%C

3%A7%C3%B5es+associado+%C3%A0+retoma+da+

atividade_20200901+%28003%29.pdf/adec4f80-

87b9-4f7a-a79a-c1dc2f8149fd 

 

IVA – Declaração recapitulativa   

Foi publicada, no Diário da República n.º 177/2020, 

Série I de 2020-09-10, a Portaria n.º 215/2020 que 

aprova o novo modelo da declaração recapitulativa a 

que se referem a alínea i) do n.º 1 do artigo 29.º do 

Código do IVA e a alínea c) do n.º 1 do artigo 30.º do 

https://dre.pt/application/file/a/141511709
https://dre.pt/application/file/a/141720793
http://www.seg-social.pt/documents/10152/16954868/FAQ+Isen%C3%A7%C3%A3o+do+pagamento+de+contribui%C3%A7%C3%B5es+associado+%C3%A0+retoma+da+atividade_20200901+%28003%29.pdf/adec4f80-87b9-4f7a-a79a-c1dc2f8149fd
http://www.seg-social.pt/documents/10152/16954868/FAQ+Isen%C3%A7%C3%A3o+do+pagamento+de+contribui%C3%A7%C3%B5es+associado+%C3%A0+retoma+da+atividade_20200901+%28003%29.pdf/adec4f80-87b9-4f7a-a79a-c1dc2f8149fd
http://www.seg-social.pt/documents/10152/16954868/FAQ+Isen%C3%A7%C3%A3o+do+pagamento+de+contribui%C3%A7%C3%B5es+associado+%C3%A0+retoma+da+atividade_20200901+%28003%29.pdf/adec4f80-87b9-4f7a-a79a-c1dc2f8149fd
http://www.seg-social.pt/documents/10152/16954868/FAQ+Isen%C3%A7%C3%A3o+do+pagamento+de+contribui%C3%A7%C3%B5es+associado+%C3%A0+retoma+da+atividade_20200901+%28003%29.pdf/adec4f80-87b9-4f7a-a79a-c1dc2f8149fd
http://www.seg-social.pt/documents/10152/16954868/FAQ+Isen%C3%A7%C3%A3o+do+pagamento+de+contribui%C3%A7%C3%B5es+associado+%C3%A0+retoma+da+atividade_20200901+%28003%29.pdf/adec4f80-87b9-4f7a-a79a-c1dc2f8149fd
http://www.seg-social.pt/documents/10152/16954868/FAQ+Isen%C3%A7%C3%A3o+do+pagamento+de+contribui%C3%A7%C3%B5es+associado+%C3%A0+retoma+da+atividade_20200901+%28003%29.pdf/adec4f80-87b9-4f7a-a79a-c1dc2f8149fd
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Regime do IVA nas Transações Intracomunitárias, 

bem como as respetivas instruções de 

preenchimento. 

https://dre.pt/application/file/a/142486929 

 

IVA – Isenção – Volume de negócios 

Foi publicada, no Jornal Oficial da União Europeia L 

296, de 2020/09/10, a Decisão de Execução (UE) 

2020/1260 do Conselho, de 4 de setembro de 2020, 

que altera a Decisão de Execução (UE) 2017/1855 

que autoriza a Roménia a aplicar uma medida 

especial em derrogação do artigo 287.º da Diretiva 

2006/112/CE relativa ao sistema comum do IVA. 

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

content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.296.01.00

01.01.POR&toc=OJ:L:2020:296:TOC 

 

IVA – Isenção – Volume de negócios 

Foi publicada, no Jornal Oficial da União Europeia L 

296, de 2020/09/10, a Decisão de Execução (UE) 

2020/1261 do Conselho, de 4 de setembro de 2020, 

que altera a Decisão de Execução (UE) 2017/2408 

que autoriza a República da Letónia a aplicar uma 

medida especial em derrogação ao artigo 287.º da 

Diretiva 2006/112/CE relativa ao sistema comum do 

IVA. 

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

content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.296.01.00

04.01.POR&toc=OJ:L:2020:296:TOC 

IVA – Limitação do direito à dedução 

Foi publicada, no Jornal Oficial da União Europeia L 

296, de 2020/09/10, a Decisão de Execução (UE) 

2020/1262 do Conselho, de 4 de setembro de 2020, 

que altera a Decisão de Execução 2012/232/UE que 

autoriza a Roménia a aplicar medidas que derrogam 

ao disposto no artigo 26.º, n.º 1, alínea a), e no artigo 

168.º da Diretiva 2006/112/CE relativa ao sistema 

comum do IVA. 

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

content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.296.01.00

06.01.POR&toc=OJ:L:2020:296:TOC 

 

COVID-19 – Situação de contingência 

Foi publicada, no Diário da República n.º 178/2020, 

1.º Suplemento, Série I de 2020-09-11, a Resolução 

do Conselho de Ministros n.º 70-A/2020 que declara 

a situação de contingência, no âmbito da pandemia 

da doença COVID-19. 

https://dre.pt/application/file/a/142601219 

 

Apoio extraordinário à retoma progressiva  

Foi divulgado, no Portal da Segurança Social, uma 

nota sobre a entrega do pedido de Apoio 

extraordinário à retoma progressiva na Segurança 

Social Direta. 

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

/asset_publisher/9N8j/content/apoio-

extraordinario-a-retoma-progressi-2 

https://dre.pt/application/file/a/142486929
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.296.01.0001.01.POR&toc=OJ:L:2020:296:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.296.01.0001.01.POR&toc=OJ:L:2020:296:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.296.01.0001.01.POR&toc=OJ:L:2020:296:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.296.01.0004.01.POR&toc=OJ:L:2020:296:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.296.01.0004.01.POR&toc=OJ:L:2020:296:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.296.01.0004.01.POR&toc=OJ:L:2020:296:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.296.01.0006.01.POR&toc=OJ:L:2020:296:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.296.01.0006.01.POR&toc=OJ:L:2020:296:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.296.01.0006.01.POR&toc=OJ:L:2020:296:TOC
https://dre.pt/application/file/a/142601219
http://www.seg-social.pt/noticias/-/asset_publisher/9N8j/content/apoio-extraordinario-a-retoma-progressi-2
http://www.seg-social.pt/noticias/-/asset_publisher/9N8j/content/apoio-extraordinario-a-retoma-progressi-2
http://www.seg-social.pt/noticias/-/asset_publisher/9N8j/content/apoio-extraordinario-a-retoma-progressi-2
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IVA – Direito à dedução ou ao reembolso do IVA 

Foi publicado, no Jornal Oficial da União Europeia L 

300 de 2020-09-14, a Decisão de Execução (UE) 

2020/1277 do Conselho de 9 de setembro de 2020 

que altera a Decisão de Execução 2013/680/UE que 

autoriza o Reino da Dinamarca e o Reino da Suécia a 

prorrogar a aplicação de uma medida especial em 

derrogação aos artigos 168.º, 169.º, 170.º e 171.º da 

Diretiva 2006/112/CE relativa ao sistema comum do 

IVA. 

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

content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1277&fr

om=PT 

 

IRC e IRS – Pagamento oficioso em prestações 

Foi divulgado, no Portal das Finanças e publicado no 

Diário da República n.º 179/2020, 2.º Suplemento, 

Série II de 2020-09-14, o Despacho n.º 354/2020-

XXII do SEAAF, de 11/09 (Despacho n.º 8 844-

B/2020) que  determina que a AT deverá 

disponibilizar oficiosamente aos contribuintes a 

faculdade de pagamento em prestações, sem 

necessidade de prestação de garantia nos termos do 

Decreto-Lei n.º 492/88, de 30 de dezembro, de 

dívidas de imposto sobre o rendimento das pessoas 

singulares (IRS) e de imposto sobre o rendimento das 

pessoas coletivas (IRC) de valor igual ou inferior, 

respetivamente, a (euro) 5 000 e (euro) 10 000, 

independentemente da apresentação do pedido. 

https://dre.pt/application/file/a/142720038 

COVID 19 – IVA - Isenção 

Foi atualizada, no Portal da Segurança Social, Série I 

de 2020-08-11, a lista das entidades que beneficiam 

da isenção de IVA – Despacho n.º 8422/2020. 

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

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

necessarios-para-o-combate-a-covid--2 

 

IRS – IRC - Coeficientes de desvalorização 

moeda 

Foi publicada, no Diário da República n.º 184/2020, 

Série I de 2020-09-21, a Portaria n.º 220/2020 que 

procede à atualização dos coeficientes de 

desvalorização da moeda a aplicar aos bens e direitos 

alienados durante o ano de 2020. 

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

/dre/143189705/details/maximized 

 

IVA – Regimes especiais aplicáveis a sujeitos 

passivos que prestem serviços a pessoas que 

não sejam sujeitos passivos 

Foi publicado, no Jornal Oficial da União Europeia L 

309, de 2020-09-23, o Regulamento de Execução 

(UE) 2020/1318 da Comissão, de 22 de setembro de 

2020 que altera os Regulamentos de Execução (UE) 

2020/21 e (UE) 2020/194 no que diz respeito às 

datas de aplicação em resposta à pandemia de 

COVID‐19. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1277&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1277&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1277&from=PT
https://dre.pt/application/file/a/142720038
http://www.seg-social.pt/noticias/-/asset_publisher/9N8j/content/aquisicao-de-bens-necessarios-para-o-combate-a-covid--2
http://www.seg-social.pt/noticias/-/asset_publisher/9N8j/content/aquisicao-de-bens-necessarios-para-o-combate-a-covid--2
http://www.seg-social.pt/noticias/-/asset_publisher/9N8j/content/aquisicao-de-bens-necessarios-para-o-combate-a-covid--2
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/143189705/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/143189705/details/maximized
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https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.309.01.00

04.01.POR&toc=OJ:L:2020:309:TOC 

 

Segurança Social - Apoio Extraordinário à 

Retoma Progressiva de Atividade 

Foram atualizadas, no Portal da Segurança Social, as 

FAQ sobre o Apoio Extraordinário à Retoma 

Progressiva de Atividade 

http://www.seg-social.pt/apoio-extraordinario-a-

retoma-progressiva-de-atividade 

 

IVA – Taxa reduzida - Eletricidade 

Foi publicado, no Diário da República n.º 187/2020, 

Série I de 2020-09-24, o Decreto-Lei n.º 74/2020 

que altera a taxa de IVA aplicável aos fornecimentos 

de eletricidade em relação a determinados níveis de 

consumo e potências contratadas em baixa tensão 

normal. 

https://dre.pt/application/file/a/143623397 

 

COVID-19 – Eventos corporativos 

Foi publicado, no Diário da República n.º 183/2020, 

2.º Suplemento, Série II de 2020-09-18, o Despacho 

n.º 8 998-C/2020 que fixa a interpretação dos 

princípios e orientações aplicáveis à realização de 

eventos corporativos, nos termos e para os efeitos da 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 70-A/2020, 

de 11 de setembro. 

https://dre.pt/application/file/a/143189617 

 

COVID-19 – Horários de funcionamento dos 

estabelecimentos 

Foi publicado, no Diário da República n.º 183/2020, 

2.º Suplemento, Série II de 2020-09-18, o Despacho 

n.º 8 998-D/2020 que fixa a interpretação das regras 

relativas aos horários de funcionamento dos 

estabelecimentos, nos termos da Resolução do 

Conselho de Ministros n.º 70-A/2020, de 11 de 

setembro. 

https://dre.pt/application/file/a/143189618 

 

Imposto sobre o tabaco - Isenção 

Foi publicado, no Diário da República n.º 188/2020, 

Série II de 2020-09-25, o Despacho n.º 9 123/2020 

que fixa o preço unitário das estampilhas para os 

cigarros e o tabaco de enrolar que beneficiam de 

isenção de imposto sobre o tabaco. 

https://dre.pt/application/file/a/143623437 

 

COVID-19 – Situação de contingência 

Foi publicada, no Diário da República n.º 190/2020, 

Série I de 2020-09-29, a Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 81/2020 que prorroga a declaração da 

situação de contingência, no âmbito da pandemia da 

doença COVID-19. 

https://dre.pt/application/file/a/144011037 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.309.01.0004.01.POR&toc=OJ:L:2020:309:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.309.01.0004.01.POR&toc=OJ:L:2020:309:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.309.01.0004.01.POR&toc=OJ:L:2020:309:TOC
http://www.seg-social.pt/apoio-extraordinario-a-retoma-progressiva-de-atividade
http://www.seg-social.pt/apoio-extraordinario-a-retoma-progressiva-de-atividade
https://dre.pt/application/file/a/143623397
https://dre.pt/application/file/a/143189617
https://dre.pt/application/file/a/143189618
https://dre.pt/application/file/a/143623437
https://dre.pt/application/file/a/144011037
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COVID-19 – Medidas excecionais e 

temporárias 

Foi publicado, no Diário da República n.º 190/2020, 

Série I de 2020-09-29, o Decreto-Lei n.º 78-A/2020 

que altera as medidas excecionais e temporárias 

relativas à pandemia da doença COVID-19 (medidas 

excecionais de proteção dos créditos das famílias, 

empresas). 

https://dre.pt/application/file/a/144011044 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://dre.pt/application/file/a/144011044
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Informações vinculativas 
 

 

 

 

Disponibilizada 
em: 

Diploma 
 

Artigo 
Vinc. 
N.º 

Assunto 

IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTADO 

04/09/2020 CIVA 
Lei nº 

13/2020 
18120 

Isenções – A questão centra-se na dúvida se todos 
os bens adquiridos no combate à Covid-19, 
independentemente de constarem ou não, na Lista 
anexa e que faz parte da Lei nº 13/2020, podem 
beneficiar da Isenção de IVA. 

04/09/2020 CIVA 19 18148 
Direito à dedução - IVA suportado na compra de um 
veículo elétrico. 

04/09/2020 CIVA 
Lei nº 

13/2020 
18114 

Isenções – Aquisição de bens necessários ao 
combate do surto de COVID-19 – Isenção 
temporária do IVA, no período compreendido entre 
30/01/2020 e 31/10/20 (Lei n.º 43/2020, de 
18/08/2020, prorrogado o prazo da isenção que 
findava a 31/07/2020) 

04/09/2020 
Decreto-

Lei n.º 
21/2007 

- 18086 

Operações imobiliárias – Renuncia à isenção - Fusão 
de entidades, cujos certificados de renúncia à 
isenção de IVA obtidos previamente pela 
incorporada sejam transferidos automaticamente da 
esfera da desta para a esfera da entidade da 
incorporante. 

04/09/2020 CIVA 18 18081 
Taxas - Transmissão do produto «Desinfetante 
Cutâneo», com a marca comercial «solução alcoólica, 
anti-séptico, bactericida e fungicida 250 mL 

04/09/2020 CIVA 9 18011 

Isenções - Serviços de ensino e educação pré-escolar 
faturados aos alunos são abrangidos pela isenção da 
alínea 9) do artigo 9.º do CIVA, desde que seja 
emitido Despacho de homologação junto da Direção 
Geral de Estabelecimentos Escolares. 

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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Acórdãos TJUE   

Proc: Data Nome Matéria Assunto 

C 312/19 
16 setembro 

2020 

Valstybinė 
mokesčių 
inspekcija 

IVA 

Diretiva 2006/112/CE - Artigo 9.º, n.º 1 – Artigo 
193.º – Conceito de “sujeito passivo” – Contrato de 
atividade comum – Parceria – Ligação de uma 
operação económica a um dos parceiros – 
Determinação do sujeito passivo devedor do 
imposto. 

C 528/19 
16 setembro 

2020 

Mitteldeutsche 
Hartstein-
Industrie 

IVA 

Sexta Diretiva 77/388/CEE — Artigo 17.°, n.º 2, 
alínea a) — Dedução do imposto pago a montante — 
Constituição e extensão do direito a dedução — 
Alargamento de uma estrada que pertence a um 
município — Contabilização dos custos decorrentes 
das obras como fazendo parte das despesas gerais 
do sujeito passivo — Determinação da existência de 
uma relação direta e imediata com a atividade 
económica do sujeito passivo — Entrega a título 
gratuito — Entrega equiparada a uma entrega 
efetuada a título oneroso — Artigo 5.°, n.º 6. 

C 674/19 
16 setembro 

2020 
Skonis ir 
kvapas 

Impostos 
especiais 
sobre o 

consumo de 
tabacos 

manufaturad
os 

Estrutura e taxas dos impostos especiais sobre o 
consumo de tabacos manufaturados — Diretiva 
2011/64/UE — Artigo 2.º, n.º 2 — Artigo 5.º, n.º 1 — 
Conceito de “Produtos total ou parcialmente 
constituídos por substâncias que não sejam o 
tabaco” — Conceito de “tabacos de fumar” — 
Tabaco para cachimbo de água. 

C 791/18 
17 setembro 

2020 
Stichting 

Schoonzicht 
IVA 

Diretiva 2006/112/CE – Bens de investimento 
imobiliário – Dedução do imposto pago a montante 
– Regularização da dedução inicialmente efetuada – 
Regularização numa única vez da totalidade desta 
dedução após a primeira utilização do bem em causa 
– Período de regularização. 

 


