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Novembro 2020
NOVIDADES (FISCAIS)

BREXIT – Final do período transitório
A Direção Geral das Atividades Económicas (DGAE),
publicou no seu Portal, uma checklist e informação

doença COVID-19 (até às 23h:59m do dia 19 de
novembro de 2020).
https://dre.pt/application/file/a/147415017

detalhada, onde estão incluídos os cenários possíveis
findo este período transitório, para que as empresas
possam ajustar-se e adaptar-se a novas regras de

Faturação – Código QR

relações comerciais entre os países membros e o

A Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) divulgou, no

Reino Unido.

Portal das Finanças, respostas às questões mais

https://eportugal.gov.pt/pt/noticias/brexit-dgae-

frequentes (FAQ) sobre o Código QR - Código de

esclarece-empresas-para-o-final-do-periodo-de-

Barras Bidimensional.

transicao

https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/apoio_contr
ibuinte/questoes_frequentes/Pages/faqs-

COVID-19 – Situação de calamidade

00879.aspx

Foi publicada, no Diário da República n.º 213/2020,
1.º Suplemento, Série I de 2020-11-02, a Resolução

COVID-19 - Doações

do Conselho de Ministros n.º 92-A/2020 que declara

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

a situação de calamidade, no âmbito da pandemia da

415/2020-XXII do SEAAF, de 30/10 sobre a

2

prorrogação

do

prazo

da

aplicabilidade

dos

o estado de emergência, com fundamento na

benefícios fiscais previstos no Estatuto do Mecenato.

verificação de uma situação de calamidade pública.

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

https://dre.pt/application/file/a/147933088

/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/Despacho_SEA
AF_415_2020_XXII.pdf

COVID-19 – Autorização da declaração de
Estado de emergência
COVID-19 - Teletrabalho

Foi publicada, no Diário da República n.º 217/2020,

Foi publicado. no Diário da República n.º 214/2020,

1.º Suplemento, Série I de 2020-11-06, a Resolução

1.º Suplemento, Série I de 2020-11-03, o Decreto-

da Assembleia da República n.º 83-A/2020 que

Lei n.º 94-A/2020 que altera as medidas excecionais

autoriza a declaração do estado de emergência.

e temporárias relativas à pandemia da doença
COVID-19 (teletrabalho).

https://dre.pt/application/file/a/147933089

https://dre.pt/application/file/a/147533050

COVID-19 – Regulamentação do Estado de
emergência
IRS – IRS JOVEM

Foi publicado, no Diário da República n.º 217-

A Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) divulgou,

A/2020, Série I de 2020-11-08, o Decreto n.º

no Portal das Finanças, respostas às questões mais

8/2020 que regulamenta a aplicação do estado de

frequentes (FAQ) sobre o IRS JOVEM.

emergência decretado pelo Presidente da República.

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

https://dre.pt/application/file/147968433

ibuinte/questoes_frequentes/Pages/faqs00053.aspx

Calendário fiscal - Ajustamentos
COVID-19 –
emergência

Declaração

de

Estado

de

Foi publicado, no Diário da República n.º 217/2020,
1.º Suplemento, Série I de 2020-11-06, o Decreto do
Presidente da República n.º 51-U/2020 que declara

Foi divulgado, no Portal das Finanças, o Despacho n.º
437/2020-XXII

do

SEAAF,

de

09/11

que

estabeleceu ajustamentos ao calendário fiscal de
2020/2021.
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao
_fiscal/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/Des
pacho_SEAAF_437_2020_XXII.pdf
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IVA – Ouro para Investimento
Foi publicada, no Jornal Oficial da União Europeia C
385 de 12/11/2020, a lista das moedas de ouro que

Incentivo extraordinário à normalização da
atividade empresarial - Apoio extraordinário à
retoma progressiva

preenchem os critérios estabelecidos no artigo 344.º,

Foi publicado, no Diário da República n.º 225/2020,

n.º 1, alínea 2) da diretiva 2006/112/CE do Conselho

Série I de 2020-11-18, o Decreto-Lei n.º 98/2020

(Regime

que procede à alteração excecional e temporária das

especial

aplicável

ao

ouro

para

investimento).
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2020.381.0

regras de sequencialidade dos apoios à manutenção
dos postos de trabalho.
https://dre.pt/application/file/a/148853351

1.0005.01.POR&toc=OJ%3AC%3A2020%3A381%3
ATOC

COVID-19 – Medidas de apoio às empresas
COVID-19 – Situação de calamidade

Foi publicada, no Diário da República n.º 227/2020,
Série I de 2020-11-20, a Resolução do Conselho de

Foi publicada, no Diário da República n.º 221/2020,

Ministros n.º 101/2020 que aprova um conjunto de

2.º suplemento, série I de 2020-11-12, a Resolução

medidas destinadas às empresas no âmbito da

do Conselho de Ministros n.º 96-B/2020 que

pandemia da doença COVID-19.

prorroga a declaração da situação de calamidade, no
âmbito da pandemia da doença COVID-19.

https://dre.pt/application/file/a/149102079

https://dre.pt/application/file/a/148443849

DAC 6 – Dilatação do prazo de comunicação
Restituição de IVA – Organização de eventos

Foi divulgado, no Portal das Finanças, o Despacho n.º
444/2020-XXII do SEAAF, de 19/11 sobre a

Foram divulgadas, no Portal do Turismo de Portugal,

dilatação, de 01-12-2020 para 15-01-2021, do prazo

informações sobre a restituição do montante

da primeira comunicação do intermediário ao

equivalente ao IVA relativo a organização de eventos

contribuinte relevante para efeitos de comunicação

(Decreto-Lei n.º 54/2020, de 11/08).

de certos mecanismos transfronteiriços (DAC 6).

http://business.turismodeportugal.pt/pt/Gerir/covid

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

-19/Paginas/restituicao-iva-organizacao-

_fiscal/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/Des

eventos.aspx

pacho_SEAAF_444_2020_XXII.pdf
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COVID-19 –
emergência

Renovação

do

Estado

de

Retificação – Estado de emergência
Foi publicada, no Diário da República n.º 227-

Foi publicado, no Diário da República n.º 227/2020,

B/2020, Série I de 2020-11-22, a Declaração de

1.º Suplemento, Série I de 2020-11-20, o Decreto do

Retificação n.º 47/2020 que retifica o Decreto n.º

Presidente da República n.º 59-A/2020, que renova a

9/2020, de 21 de novembro, da Presidência do

declaração

com

Conselho de Ministros, que regulamenta a aplicação

fundamento na verificação de uma situação de

do Estado de emergência decretado pelo Presidente

calamidade pública.

da República.

https://dre.pt/application/file/a/149106997

https://dre.pt/application/file/a/149222347

COVID-19 – Regulamentação do Estado de
emergência

Convenção para Eliminar a Dupla Tributação Quénia

Foi publicado, no Diário da República n.º 227-

Foi publicado, no Diário da República n.º 228/2020,

A/2020, Série I de 2020-11-21, o Decreto n.º

Série I de 2020-11-23, o Decreto do Presidente da

9/2020, que regulamenta a aplicação do estado de

República n.º 60/2020 que ratifica a Convenção

emergência decretado pelo Presidente da República.

entre a República Portuguesa e a República do

do

estado

de

emergência,

https://dre.pt/application/file/a/149105249

Quénia para Eliminar a Dupla Tributação em Matéria
de Impostos sobre o Rendimento e Prevenir a Fraude
e a Evasão Fiscal, assinada em Lisboa, em 10 de julho

COVID-19 - Medidas excecionais e temporárias

de 2018.

Foi publicado, no Diário da República n.º 227-

https://dre.pt/application/file/a/149222340

B/2020, Série I de 2020-11-22, o Decreto-Lei n.º
99/2020 que altera as medidas excecionais e
temporárias relativas à pandemia da doença COVID19.
https://dre.pt/application/file/a/149222346

Convenção para Eliminar a Dupla Tributação Quénia
Foi publicada, no Diário da República n.º 228/2020,
Série I de 2020-11-23, a Resolução da Assembleia da
República n.º 88/2020 que aprova a Convenção
entre a República Portuguesa e a República do
Quénia para Eliminar a Dupla Tributação em Matéria
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de Impostos sobre o Rendimento e Prevenir a Fraude

âmbito do Apoio à manutenção dos contratos de

e a Evasão Fiscal, assinada em Lisboa, em 10 de julho

trabalho – Layoff e retoma progressiva.

de 2018.

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

https://dre.pt/application/file/a/149222341

/asset_publisher/9N8j/content/apoio-amanutencao-dos-contratos-de-trabalho-layoff-eretoma-progressiva-subsidio-de-natal

Programa APOIAR
Foi publicada, no Diário da República n.º 229/2020,
2.º Suplemento, Série I de 2020-11-24, a Portaria n.º
271-A/2020

que

aprova

o

Regulamento

do

Programa APOIAR.

IVA – Irlanda do Norte – Número de
identificação
Foi publicada, no Jornal Oficial da União Europeia L
396, de 25/11/2020, a Diretiva (UE) 2020/1756 do

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

Conselho, de 20 de novembro de 2020 que altera a

/dre/149532792/details/maximized

Diretiva 2006/112/CE relativa ao sistema comum do
imposto sobre o valor acrescentado no que diz
respeito à identificação dos sujeitos passivos na

Retificação – Estado de emergência
Foi publicada, no Diário da República n.º 229/2020,

Irlanda do Norte.

3.º Suplemento, Série I de 2020-11-24, a Declaração

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

de Retificação n.º 47-B/2020 que procede à segunda

content/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.396.0

retificação ao Decreto n.º 9/2020, de 21 de

1.0001.01.POR&toc=OJ%3AL%3A2020%3A396%3

novembro, da Presidência do Conselho de Ministros,

ATOC

que

regulamenta

a

aplicação

do

estado de

emergência decretado pelo Presidente da República.
https://dre.pt/application/file/a/149595782

COVID-19 – Processo
viabilização de empresas

extraordinário

de

Foi publicada, no Diário da República n.º 232/2020,

Apoio à manutenção dos contratos de trabalho
Foi divulgada, no Portal da Segurança Social, uma
notícia sobre o pagamento da comparticipação do
subsídio de Natal por parte da Segurança Social, no

Série I de 2020-11-27, a Lei n.º 75/2020 que aprova
o

Processo

extraordinário

de

empresas.
https://dre.pt/web/guest/home//dre/149861977/details/maximized

viabilização

de
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Apoio extraordinário à retoma progressiva Alteração
Foi publicado, no Diário da República n.º 232/2020,
2º Suplemento, Série I de 2020-11-27, o Decreto-Lei
n.º 101-A/2020 que altera o apoio extraordinário à
retoma progressiva de atividade em empresas em
situação de crise empresarial e clarifica o regime
excecional e temporário de faltas justificadas
motivadas por assistência à família.
https://dre.pt/application/file/a/149971655

Isenção de IVA – Bens para combate à COVID19
Foi divulgado, no Portal das Finanças, o Despacho n.º
450/2020-XXII do SEAAF, de 27/11 que determina
a aplicação de isenção completa de IVA na aquisição
de bens necessários para o combate à COVID-19
prevista no artigo 2. º da Lei n. º 13/2020, de 7 de
maio, aplicável às operações realizadas entre 31 de
outubro de 2020 e 30 de abril de 2021.
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao
_fiscal/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/Des
pacho_SEAAF_450_2020_XXII.pdf
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Instruções Administrativas
Ofício
Circulado nº

Data

15 796

29/10

15 798

17/11

15 799

23/11

30 227

11/10

30 228

12/11

35 136

28/10

Assunto

Covid-19. Franquia de direitos / Isenção de IVA. Ref.ª Ofíciocirculado 15762/2020.
Acordo de Comércio Livre UE-Vietname - Procedimentos de
origem.
Taxas de câmbio para a determinação do valor aduaneiro, a partir
de 1 de dezembro.
IVA - Prazo para entrega da declaração periódica e pagamento do
respetivo imposto.
IVA - Lista das moedas de ouro
Sistema de Fiscalidade Automóvel (SFA2) - Novas funcionalidades
e melhorias implementadas.

Informações vinculativas
Disponibilizada
em:

Diploma

Artigo

Assunto

IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO DAS PESSOAS COLETIVAS

27/11/2020

Código
Fiscal do
Investimento

22

RFAI - Não elegibilidade do investimento de
substituição/reparação em pavilhão industrial
(aplicação relevante)

09/11/2020

CIRC

4

Prestações de serviços de consultoria
acompanhamento de adjudicação de concurso

e

8

09/11/2020

CIRC

6

Transparência Fiscal – Sociedades de advogados

09/11/2020

CIRC

6

Transparência fiscal: Distribuição de lucros e
venda de participações sociais

09/11/2020

CIRC

17

Perdão de dívida

09/11/2020

CIRC

18

Unidades de participação em fundos de
investimento imobiliário – Variações do justo valor
e mais e menos valias realizadas

09/11/2020

CIRC

30

Implicações fiscais, na esfera do locatário, da
adoção da IFRS 16 - Locações

09/11/2020

CIRC

050-A

Cedência do software (desenvolvido por si),
formação inicial para utilização do mesmo, apoio
online de eventuais problemas e respetivas
atualizações

09/11/2020

CIRC

67

Limitação à dedutibilidade de GFL – Alterações
ATAD – Cálculo do EBITDA

09/11/2020

CIRC

73

09/11/2020

CIRC

73

09/11/2020

CIRC

73

09/11/2020

09/11/2020

09/11/2020

Código
Fiscal do
Investimento
Código
Fiscal do
Investimento
Código
Fiscal do
Investimento

22

22

22

Publicidade a serviços prestados por uma entidade
residente em território português realizada em
plataformas online de entidades não residentes –
local onde se consideram prestados os serviços
Operação de cisão envolvendo duas sociedades
residentes num Estado-membro da União
Europeia. Destaque de um dos ramos de atividade
do estabelecimento estável situado em território
português para o afetar ao estabelecimento
estável da sociedade beneficiária
Operação de fusão entre duas sociedades detidas
pelos mesmos sócios - Regime de neutralidade
fiscal
RFAI e DLRR: Elegibilidade / Não elegibilidade de
atividades enquadráveis nos códigos CAE 01410,
10510 e 10520
RFAI/DLRR - Cumulatividade com incentivo
financeiro (FEDER) - Questão prévia: Elegibilidade
das atividades desenvolvidas
RFAI e DLRR: Não elegibilidade das atividades dos
setores da pesca e da aquicultura - CAE 10201 e
CAE 46381.
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Notificação à Comissão Europeia no âmbito de um
grande projeto de investimento por se
encontrarem verificadas as condições para que se
considere que os dois projetos em causa integram
o conceito de «Projeto de investimento único».
Dedução por lucros retidos e reinvestidos (DLRR)
- Aplicação do alargamento, sucessivo, do prazo de
reinvestimento
DLRR - (Não) Elegibilidade da aquisição de um
terreno rustico essencial à atividade agrícola Questão prévia: Prejudicialidade do setor de
atividade.
Unidades de participação em fundos de
investimento imobiliário e fundos de capital de
risco – Variações do justo valor e mais e menos
valias realizadas
Remuneração Convencional do Capital Social
(RCCS) - Prestações acessórias submetidas ao
regime das prestações suplementares, não são
sucetíveis de beneficiar deste regime.

09/11/2020

Código
Fiscal do
Investimento

25

09/11/2020

Código
Fiscal do
Investimento

29

09/11/2020

Código
Fiscal do
Investimento

30

09/11/2020

EBF

022-A

09/11/2020

EBF

041-A

09/11/2020

EBF

62

Modo de calcular a limitação constante do n.º 12
do art.º 62.º do EBF.

09/11/2020

EBF

066-A

Enquadramento de um subsídio à exploração
atribuído a uma cooperativa na isenção de IRC
prevista no art.º 66.º-A do EBF

06/11/2020

CIRC

23

Disponibilizada
em:

Diploma

Viaturas atribuídas aos empregados - gastos

Artigo

Assunto

ESTATUTO DOS BENEFÍCIOS FISCAIS

10/11/2020

EBF

022-A

10/11/2020

EBF

066-A

Unidades de participação em fundos de
investimento imobiliário e fundos de capital de
risco – Variações do justo valor e mais e menos
valias realizadas
Enquadramento de um subsídio à exploração
atribuído a uma cooperativa na isenção de IRC
prevista no art.º 66.º-A do EBF
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10/11/2020

EBF

041-A

Remuneração Convencional do Capital Social
(RCCS) - Prestações acessórias submetidas ao
regime das prestações suplementares, não são
sucetíveis de beneficiar deste regime.

09/11/2020

EBF

62

Modo de calcular a limitação constante do n.º 12
do art.º 62.º do EBF.

Acórdãos TJUE
Proc:

Data

Nome

C‑42/19

12 novembro
2020

Sonaecom

C‑734/19

12 novembro
2020

ITH Comercial
Timişoara

18 novembro
2020

Kaplan
International
Colleges UK

C‑77/19

C-787/18

26 novembro
2020

Sögård Fastigheter

Matéria

Assunto

IVA

Sexta Diretiva 77/388/CEE — Artigo 4.° — Conceito de
“sujeito passivo” — Sociedade holding mista — Artigo 17.° —
Direito à dedução do IVA pago a montante — IVA pago a
montante por uma sociedade holding mista sobre serviços de
consultadoria relativos a uma prospeção de mercado com
vista à eventual aquisição de participações sociais noutras
sociedades — Desistência dos projetos de aquisição — IVA
pago a montante sobre uma comissão bancária pela
organização e montagem de um empréstimo obrigacionista
destinado a dotar as filiais dos meios necessários para realizar
investimentos — Investimentos não realizados.

IVA

Diretiva 2006/112/CE – Dedução do imposto pago a
montante – Abandono da atividade inicialmente projetada –
Regularização das deduções do IVA pago a montante –
Atividade imobiliária.

IVA

Diretiva 2006/112/CE – Artigo 132.°, n.° 1, alínea f) –
Isenção das prestações de serviços efetuadas por
agrupamentos autónomos de pessoas a favor dos seus
membros – Aplicabilidade aos agrupamentos IVA – Artigo
11.° – Agrupamento IVA.

IVA

Legislação nacional que prevê que as deduções do imposto
sobre o valor acrescentado (IVA) sejam regularizadas por um
sujeito passivo diferente daquele que efetuou inicialmente a
dedução – Venda por uma sociedade a particulares de um
imóvel dado de arrendamento pela referida sociedade, bem
como pela anterior sociedade proprietária – Fim da sujeição
ao IVA no momento da venda do imóvel a particulares.

