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IRS

IRC

No caso de um sujeito passivo de IRS não proceder ao primeiro e segundo PPC 
em 2020, pode ser regularizado o montante total em causa até à data limite 
de pagamento do terceiro pagamento, 20 de dezembro, sem quaisquer ónus ou 
encargos.

Limitação extraordinária de pagamentos por conta (PPC) de 2020

Regime especial de dedução de prejuízos fiscais

— Limitação do primeiro e segundo PPC relativos ao período de tributação de 2020, 
na totalidade, desde que:

i) a média mensal de faturação comunicada através do E-fatura referente aos 
primeiros seis meses do ano de 2020 evidencie uma quebra de, pelo menos, 
40% em relação à média verificada no período homólogo do ano anterior 
ou, para quem tenha iniciado a atividade em ou após 1 de janeiro de 2019, 
em relação à média do período de atividade anteriormente decorrido; ou

ii) quando a atividade principal do sujeito passivo se enquadre na classificação 
de atividade económica de alojamento, restauração e similares; ou

iii) quando o sujeito passivo seja classificados como cooperativa ou como 
micro, pequena e média empresa.

— O enquadramento na classificação de cooperativa, micro, pequena e média 
empresa, de atividade económica de alojamento, restauração e similares 
ou de quebra de volume de negócios deve ser certificado por Contabilista 
Certificado.

— Caso o sujeito passivo verifique, com base na informação de que dispõe que, 
em consequência da redução total ou parcial do primeiro e segundo PPC, pode vir 
a deixar de ser paga uma importância superior à prevista no n.º 2 do artigo 107.º 
do Código do IRC (20% da que, em condições normais, teria sido entregue), pode 
regularizar o montante em causa até ao último dia do prazo para o pagamento 
da terceira prestação do PPC, sem quaisquer ónus ou encargos, mediante 
certificação por Contabilista Certificado.

Devolução antecipada de Pagamentos Especiais por Conta (PEC)

As entidades classificadas como cooperativas ou como micro, pequenas e médias 
empresas podem solicitar, em 2020, o reembolso integral da parte do PEC que não 
foi deduzida, até ao ano de 2019, sem que seja considerado o prazo definido no n.º 3 
do artigo 93.º do Código do IRC (6.º período de tributação posterior àquele a que 
o PEC respeita).

Incentivo às reestruturações empresariais

— Às operações de fusão realizadas durante o ano de 2020, ao abrigo do regime de 
neutralidade fiscal, não são aplicáveis as limitações ao valor da dedução dos 
prejuízos fiscais transmitidos previstas naquele regime, durante os primeiros três 
períodos de tributação, e desde que preencham cumulativamente as seguintes 
condições:

— Limitação do primeiro e segundo PPC relativos ao período de tributação de 2020, 
até ao limite de 50 % do respetivo quantitativo, desde que a média mensal de 
faturação comunicada através do E-fatura referente aos primeiros seis meses 
do ano de 2020 evidencie uma quebra de, pelo menos, 20 % em relação à média 
verificada no período homólogo do ano anterior ou, para quem tenha iniciado 
a atividade em ou após 1 de janeiro de 2019, em relação à média do período 
de atividade anteriormente decorrido.

— Os prejuízos fiscais apurados nos períodos de tributação de 2020 e 2021 são 
reportáveis por 12 anos, para a generalidade das entidades.

— O limite à dedução a efetuar em cada um dos períodos de tributação é elevado 
em 10 pontos (de 70% para 80% do lucro tributável), quando a diferença resulte 
da dedução de prejuízos fiscais apurados nos períodos de tributação de 2020 
e 2021.

— A contagem do prazo de reporte de prejuízos fiscais, aplicável aos prejuízos 
fiscais vigentes no primeiro dia do período de tributação de 2020, fica suspensa 
durante esse período de tributação e o seguinte.

Limitação extraordinária de pagamentos por conta (PPC) de 2020

a) Os sujeitos passivos envolvidos sejam qualificados como micro, pequena 
ou média empresa;

b) Nenhum dos sujeitos passivos resulte de cisão efetuada nos três anos 
anteriores à data da realização da fusão;

c) A atividade principal dos sujeitos passivos seja substancialmente idêntica;

d) Os sujeitos passivos tenham iniciado a atividade há mais de 12 meses;

e) Não sejam distribuídos lucros durante três anos, contados da data de 
produção de efeitos do presente benefício;

f) Não existam relações especiais entre as sociedades envolvidas, nos termos 
do n.º 4 do artigo 63.º do Código do IRC;

g) Os sujeitos passivos tenham a situação tributária regularizada à data 
da fusão.

— Quando se realizem as referidas operações de fusão durante o ano de 2020, ao 
abrigo do regime de neutralidade fiscal, não é igualmente aplicável o artigo 87.º-A 
do Código do IRC (Derrama Estadual) nos primeiros três períodos de tributação 
contados a partir do período da data de produção de efeitos da fusão, inclusive.
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— Limitação do primeiro e segundo PPC relativos ao período de tributação de 2020, 
na totalidade, desde que:

i) a média mensal de faturação comunicada através do E-fatura referente aos 
primeiros seis meses do ano de 2020 evidencie uma quebra de, pelo menos, 
40% em relação à média verificada no período homólogo do ano anterior 
ou, para quem tenha iniciado a atividade em ou após 1 de janeiro de 2019, 
em relação à média do período de atividade anteriormente decorrido; ou

ii) quando a atividade principal do sujeito passivo se enquadre na classificação 
de atividade económica de alojamento, restauração e similares; ou

iii) quando o sujeito passivo seja classificados como cooperativa ou como 
micro, pequena e média empresa.

— O enquadramento na classificação de cooperativa, micro, pequena e média 
empresa, de atividade económica de alojamento, restauração e similares 
ou de quebra de volume de negócios deve ser certificado por Contabilista 
Certificado.

— Caso o sujeito passivo verifique, com base na informação de que dispõe que, 
em consequência da redução total ou parcial do primeiro e segundo PPC, pode vir 
a deixar de ser paga uma importância superior à prevista no n.º 2 do artigo 107.º 
do Código do IRC (20% da que, em condições normais, teria sido entregue), pode 
regularizar o montante em causa até ao último dia do prazo para o pagamento 
da terceira prestação do PPC, sem quaisquer ónus ou encargos, mediante 
certificação por Contabilista Certificado.

Devolução antecipada de Pagamentos Especiais por Conta (PEC)

As entidades classificadas como cooperativas ou como micro, pequenas e médias 
empresas podem solicitar, em 2020, o reembolso integral da parte do PEC que não 
foi deduzida, até ao ano de 2019, sem que seja considerado o prazo definido no n.º 3 
do artigo 93.º do Código do IRC (6.º período de tributação posterior àquele a que 
o PEC respeita).

Incentivo às reestruturações empresariais

— Às operações de fusão realizadas durante o ano de 2020, ao abrigo do regime de 
neutralidade fiscal, não são aplicáveis as limitações ao valor da dedução dos 
prejuízos fiscais transmitidos previstas naquele regime, durante os primeiros três 
períodos de tributação, e desde que preencham cumulativamente as seguintes 
condições:

a) Os sujeitos passivos envolvidos sejam qualificados como micro, pequena 
ou média empresa;

b) Nenhum dos sujeitos passivos resulte de cisão efetuada nos três anos 
anteriores à data da realização da fusão;

c) A atividade principal dos sujeitos passivos seja substancialmente idêntica;

d) Os sujeitos passivos tenham iniciado a atividade há mais de 12 meses;

e) Não sejam distribuídos lucros durante três anos, contados da data de 
produção de efeitos do presente benefício;

f) Não existam relações especiais entre as sociedades envolvidas, nos termos 
do n.º 4 do artigo 63.º do Código do IRC;

g) Os sujeitos passivos tenham a situação tributária regularizada à data 
da fusão.

— Quando se realizem as referidas operações de fusão durante o ano de 2020, ao 
abrigo do regime de neutralidade fiscal, não é igualmente aplicável o artigo 87.º-A 
do Código do IRC (Derrama Estadual) nos primeiros três períodos de tributação 
contados a partir do período da data de produção de efeitos da fusão, inclusive.
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— Limitação do primeiro e segundo PPC relativos ao período de tributação de 2020, 
na totalidade, desde que:

i) a média mensal de faturação comunicada através do E-fatura referente aos 
primeiros seis meses do ano de 2020 evidencie uma quebra de, pelo menos, 
40% em relação à média verificada no período homólogo do ano anterior 
ou, para quem tenha iniciado a atividade em ou após 1 de janeiro de 2019, 
em relação à média do período de atividade anteriormente decorrido; ou

ii) quando a atividade principal do sujeito passivo se enquadre na classificação 
de atividade económica de alojamento, restauração e similares; ou

iii) quando o sujeito passivo seja classificados como cooperativa ou como 
micro, pequena e média empresa.

— O enquadramento na classificação de cooperativa, micro, pequena e média 
empresa, de atividade económica de alojamento, restauração e similares 
ou de quebra de volume de negócios deve ser certificado por Contabilista 
Certificado.

— Caso o sujeito passivo verifique, com base na informação de que dispõe que, 
em consequência da redução total ou parcial do primeiro e segundo PPC, pode vir 
a deixar de ser paga uma importância superior à prevista no n.º 2 do artigo 107.º 
do Código do IRC (20% da que, em condições normais, teria sido entregue), pode 
regularizar o montante em causa até ao último dia do prazo para o pagamento 
da terceira prestação do PPC, sem quaisquer ónus ou encargos, mediante 
certificação por Contabilista Certificado.

Devolução antecipada de Pagamentos Especiais por Conta (PEC)

As entidades classificadas como cooperativas ou como micro, pequenas e médias 
empresas podem solicitar, em 2020, o reembolso integral da parte do PEC que não 
foi deduzida, até ao ano de 2019, sem que seja considerado o prazo definido no n.º 3 
do artigo 93.º do Código do IRC (6.º período de tributação posterior àquele a que 
o PEC respeita).

Incentivo às reestruturações empresariais

— Às operações de fusão realizadas durante o ano de 2020, ao abrigo do regime de 
neutralidade fiscal, não são aplicáveis as limitações ao valor da dedução dos 
prejuízos fiscais transmitidos previstas naquele regime, durante os primeiros três 
períodos de tributação, e desde que preencham cumulativamente as seguintes 
condições:

a) Os sujeitos passivos envolvidos sejam qualificados como micro, pequena 
ou média empresa;

b) Nenhum dos sujeitos passivos resulte de cisão efetuada nos três anos 
anteriores à data da realização da fusão;

c) A atividade principal dos sujeitos passivos seja substancialmente idêntica;

d) Os sujeitos passivos tenham iniciado a atividade há mais de 12 meses;

e) Não sejam distribuídos lucros durante três anos, contados da data de 
produção de efeitos do presente benefício;

f) Não existam relações especiais entre as sociedades envolvidas, nos termos 
do n.º 4 do artigo 63.º do Código do IRC;

g) Os sujeitos passivos tenham a situação tributária regularizada à data 
da fusão.

— Quando se realizem as referidas operações de fusão durante o ano de 2020, ao 
abrigo do regime de neutralidade fiscal, não é igualmente aplicável o artigo 87.º-A 
do Código do IRC (Derrama Estadual) nos primeiros três períodos de tributação 
contados a partir do período da data de produção de efeitos da fusão, inclusive.

Benefícios fiscais

— Aplicável aos sujeitos passivos que adquiram até 31 de dezembro de 2020 
participações sociais de sociedades consideradas empresas em dificuldade 
e que preencham, cumulativamente, as seguintes condições:

a) Sejam micro, pequenas e médias empresas, ou ainda empresas de 
pequena-média capitalização;

b) Disponham de contabilidade organizada;

c) O seu lucro tributável não seja determinado por métodos indiretos;

d) Tenham a situação tributária regularizada.

— Os prejuízos fiscais da entidade adquirida podem ser transmitidos e deduzidos 
ao lucro tributável do sujeito passivo adquirente, na proporção da sua 
participação no capital social, e dentro do prazo de reporte.

IRC - Regime especial de transmissibilidade de prejuízos fiscais
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— Limitação do primeiro e segundo PPC relativos ao período de tributação de 2020, 
na totalidade, desde que:

i) a média mensal de faturação comunicada através do E-fatura referente aos 
primeiros seis meses do ano de 2020 evidencie uma quebra de, pelo menos, 
40% em relação à média verificada no período homólogo do ano anterior 
ou, para quem tenha iniciado a atividade em ou após 1 de janeiro de 2019, 
em relação à média do período de atividade anteriormente decorrido; ou

ii) quando a atividade principal do sujeito passivo se enquadre na classificação 
de atividade económica de alojamento, restauração e similares; ou

iii) quando o sujeito passivo seja classificados como cooperativa ou como 
micro, pequena e média empresa.

— O enquadramento na classificação de cooperativa, micro, pequena e média 
empresa, de atividade económica de alojamento, restauração e similares 
ou de quebra de volume de negócios deve ser certificado por Contabilista 
Certificado.

— Caso o sujeito passivo verifique, com base na informação de que dispõe que, 
em consequência da redução total ou parcial do primeiro e segundo PPC, pode vir 
a deixar de ser paga uma importância superior à prevista no n.º 2 do artigo 107.º 
do Código do IRC (20% da que, em condições normais, teria sido entregue), pode 
regularizar o montante em causa até ao último dia do prazo para o pagamento 
da terceira prestação do PPC, sem quaisquer ónus ou encargos, mediante 
certificação por Contabilista Certificado.

Devolução antecipada de Pagamentos Especiais por Conta (PEC)

As entidades classificadas como cooperativas ou como micro, pequenas e médias 
empresas podem solicitar, em 2020, o reembolso integral da parte do PEC que não 
foi deduzida, até ao ano de 2019, sem que seja considerado o prazo definido no n.º 3 
do artigo 93.º do Código do IRC (6.º período de tributação posterior àquele a que 
o PEC respeita).

Incentivo às reestruturações empresariais

— Às operações de fusão realizadas durante o ano de 2020, ao abrigo do regime de 
neutralidade fiscal, não são aplicáveis as limitações ao valor da dedução dos 
prejuízos fiscais transmitidos previstas naquele regime, durante os primeiros três 
períodos de tributação, e desde que preencham cumulativamente as seguintes 
condições:

— O montante dos prejuízos a deduzir em cada período não pode ultrapassar 50% 
do lucro tributável do sujeito passivo adquirente, sem prejuízo do limite 
estabelecido no n.º 2 do artigo 52.º do Código do IRC.

— A percentagem de participação a utilizar para o cálculo do valor total dos 
prejuízos a deduzir pela entidade adquirente é a que corresponder à percentagem 
média de detenção direta verificada em cada período de tributação.

— O benefício fiscal só pode ser utilizado quando se verifiquem, cumulativamente, 
os seguintes requisitos:

a) A sociedade cuja participação é adquirida seja micro, pequena ou média 
empresa;

b) A sociedade cuja participação é adquirida demonstre que passou a ser 
considerada empresa em dificuldade durante o período de tributação de 
2020, comparativamente à situação verificada no período de tributação 
de 2019;

c) A aquisição da participação social permita a detenção, direta ou indireta, 
da maioria do capital com direito de voto;

d) A totalidade dos rendimentos dos sujeitos passivos esteja sujeita ao regime 
geral da tributação do IRC;

e) Não sejam distribuídos lucros pela sociedade adquirida durante três anos 
contados da data de produção de efeitos do presente benefício;

f) A participação social seja mantida ininterruptamente por um período não 
inferior a três anos;

g) A sociedade cuja participação é adquirida não cesse contratos de trabalho 
durante três anos, contados da data de produção de efeitos do presente 
benefício, ao abrigo das modalidades de despedimento coletivo ou 
despedimento por extinção do posto de trabalho.

— A determinação de empresa em dificuldade é efetuada nos termos da 
Comunicação da Comissão - Orientações relativas aos auxílios estatais 
de emergência e à reestruturação concedidos a empresas não financeiras 
em dificuldade, publicada no Jornal Oficial da União Europeia, n.º C 249, de 31 
de julho de 2014.

a) Os sujeitos passivos envolvidos sejam qualificados como micro, pequena 
ou média empresa;

b) Nenhum dos sujeitos passivos resulte de cisão efetuada nos três anos 
anteriores à data da realização da fusão;

c) A atividade principal dos sujeitos passivos seja substancialmente idêntica;

d) Os sujeitos passivos tenham iniciado a atividade há mais de 12 meses;

e) Não sejam distribuídos lucros durante três anos, contados da data de 
produção de efeitos do presente benefício;

f) Não existam relações especiais entre as sociedades envolvidas, nos termos 
do n.º 4 do artigo 63.º do Código do IRC;

g) Os sujeitos passivos tenham a situação tributária regularizada à data 
da fusão.

— Quando se realizem as referidas operações de fusão durante o ano de 2020, ao 
abrigo do regime de neutralidade fiscal, não é igualmente aplicável o artigo 87.º-A 
do Código do IRC (Derrama Estadual) nos primeiros três períodos de tributação 
contados a partir do período da data de produção de efeitos da fusão, inclusive.
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— O regime não se aplica, total ou parcialmente, quando se conclua que a operação 
faz parte de uma construção ou série de construções realizadas com a finalidade 
principal ou uma das finalidades principais de obter uma vantagem fiscal que 
frustre o objeto ou a finalidade deste regime especial, o que pode considerar-se 
verificado, nomeadamente, quando a operação ou as operações não tenham sido 
realizadas por razões económicas válidas e não reflitam substância económica, 
tais como o reforço da competitividade das empresas ou da respetiva estrutura 
produtiva, procedendo-se então, se for caso disso, às correspondentes 
liquidações adicionais de imposto, majoradas em 15 %.

— Podem beneficiar do CFEI II os sujeitos passivos de IRC que exerçam, a título 
principal, uma atividade de natureza comercial, industrial ou agrícola e preencham, 
cumulativamente, as seguintes condições:

a) Disponham de contabilidade organizada;

b) O seu lucro tributável não seja determinado por métodos indiretos;

c) Tenham a situação tributária regularizada;

d) Não cessem contratos de trabalho durante três anos, contados da data 
de produção de efeitos do presente benefício, ao abrigo das modalidades 
de despedimento coletivo ou despedimento por extinção do posto de 
trabalho.

— O benefício fiscal a conceder corresponde a uma dedução à coleta de IRC no 
montante de 20 % das despesas de investimento em ativos afetos à exploração, 
que sejam efetuadas entre 1 de julho de 2020 e 30 de junho de 2021.

— O montante acumulado máximo das despesas de investimento elegíveis 
é de €5 000 000,00, por sujeito passivo.

— A dedução é efetuada na liquidação de IRC respeitante ao período de tributação 
que se inicie em 2020 ou 2021, até à concorrência de 70 % da coleta deste 
imposto, em função das datas relevantes dos investimentos elegíveis.

— A importância que não possa ser deduzida por insuficiência de coleta pode sê-lo, 
nas mesmas condições, nos cinco períodos de tributação subsequentes.

IRC – Crédito Fiscal Extraordinário ao Investimento II (CFEI II)
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Despesas de investimento em ativos afetos à exploração elegíveis para o benefício:

— As relativas a ativos fixos tangíveis e ativos biológicos que não sejam 
consumíveis, adquiridos em estado de novo e que entrem em funcionamento 
ou utilização até ao final do período de tributação que se inicie em ou após 
1 de janeiro de 2021;

— As relativas a ativos intangíveis sujeitos a deperecimento, designadamente:

a) As despesas com projetos de desenvolvimento;

b) As despesas com elementos da propriedade industrial, tais como patentes, 
marcas, alvarás, processos de produção, modelos ou outros direitos 
assimilados, adquiridos a título oneroso e cuja utilização exclusiva seja 
reconhecida por um período limitado de tempo.

São excluídas as despesas de investimento em ativos suscetíveis de utilização 
na esfera pessoal, considerando-se como tais:

— As viaturas ligeiras de passageiros ou mistas, barcos de recreio e aeronaves 
de turismo, exceto quando tais bens estejam afetos à exploração do serviço 
público de transporte ou se destinem ao aluguer ou à cedência do respetivo 
uso ou fruição no exercício da atividade normal do sujeito passivo;

— O mobiliário e artigos de conforto ou decoração, salvo quando afetos à atividade 
produtiva ou administrativa;

— As incorridas com a construção, aquisição, reparação e ampliação de quaisquer 
edifícios, salvo quando afetos a atividades produtivas ou administrativas.

Não se consideram despesas elegíveis as relativas a ativos intangíveis, sempre 
que sejam adquiridos em resultado de atos ou negócios jurídicos do sujeito passivo 
beneficiário com entidades com as quais se encontre numa situação de relações 
especiais.

Os ativos subjacentes às despesas elegíveis devem ser detidos e contabilizados de 
acordo com as regras que determinaram a sua elegibilidade por um período mínimo 
de cinco anos ou, quando inferior, durante o respetivo período mínimo de vida útil, 
determinado nos termos do Decreto Regulamentar n.º 25/2009, de 14 de setembro.

O CFEI II não é cumulável, relativamente às mesmas despesas de investimento 
elegíveis, com quaisquer outros benefícios fiscais da mesma natureza previstos 
noutros diplomas legais.
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Adicional de solidariedade 
sobre o setor bancário

— São sujeitos passivos do adicional de solidariedade sobre o setor bancário:

a) As instituições de crédito com sede principal e efetiva da administração 
situada em território português;

b) As filiais, em Portugal, de instituições de crédito que não tenham a sua sede 
principal e efetiva da administração em território português;

c) As sucursais em Portugal de instituições de crédito com sede principal 
e efetiva fora do território português.

— O adicional de solidariedade sobre o setor bancário incide sobre:

a) O passivo apurado e aprovado pelos sujeitos passivos deduzido, quando 
aplicável, dos elementos do passivo que integram os fundos próprios e dos 
depósitos abrangidos pela garantia do Fundo de Garantia de Depósitos 
e pelo Fundo de Garantia do Crédito Agrícola Mútuo;

b) O valor nocional dos instrumentos financeiros derivados fora do balanço 
apurado pelos sujeitos passivos.

— Taxas:

a) Sobre o passivo - 0,02% sobre o valor apurado;

b) Sobre o valor nocional dos instrumentos financeiros derivados - 0,00005% 
sobre o valor apurado.

— A liquidação, efetuada pelo sujeito passivo, e o respetivo pagamento ocorrem 
até ao último dia do mês de junho do ano seguinte ao das contas a que respeita 
o adicional.

— Regime transitório para a liquidação e pagamento do adicional de solidariedade 
em 2020 e 2021, prevê:

a) A base de incidência é calculada por referência à média semestral dos 
saldos finais de cada mês, que tenham correspondência nas contas relativas 
ao primeiro semestre de 2020, no caso do adicional de solidariedade devido 
em 2020, e nas contas relativas ao segundo semestre de 2020, no caso do 
adicional de solidariedade devido em 2021;

b) A liquidação e o pagamento devem ocorrer até ao dia 15 de dezembro 
de 2020 e 2021, respetivamente.
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— O adicional de solidariedade sobre o setor bancário não é considerado um 
encargo dedutível para efeitos da determinação do lucro tributável em IRC, 
mesmo quando contabilizado como gasto do período de tributação.

Outras medidas

Exclusão das empresas sediadas em paraísos fiscais do acesso 
a apoios públicos

As empresas e entidades com sede fiscal em países, territórios e regiões com regimes 
de tributação privilegiada ficam excluídas do acesso a apoios criados no âmbito das 
medidas excecionais e temporárias de resposta à pandemia de COVID-19.

Esta exclusão é também aplicável a sociedades que sejam dominadas por entidades, 
incluindo estruturas fiduciárias de qualquer natureza, que tenham sede ou direção 
efetiva em países, territórios ou regiões com regime fiscal claramente mais favorável, 
ou cujo beneficiário efetivo tenha domicílio naqueles países, territórios ou regiões.

Podem ser reembolsados, até ao limite mensal do IAS, desde que um dos membros 
do agregado familiar se encontre numa das seguintes situações:

— Isolamento profilático ou de doença ou preste assistência a filhos ou netos;

— Tenha sido colocado em redução do período normal de trabalho ou em suspensão 
do contrato de trabalho, em virtude de crise empresarial;

— Se encontre em situação de desemprego e se encontre inscrito no IEFP desde, 
pelo menos, 12 de março de 2020;

— Seja elegível para o apoio extraordinário à redução da atividade económica 
de trabalhador independente;

— Sendo arrendatário num contrato de arrendamento de prédio urbano para 
habitação própria e permanente em vigor à data de 31 de março, esteja a 
beneficiar do regime de diferimento do pagamento de rendas e necessite 
desse valor para regularização das rendas alvo de moratória. Nesta 
eventualidade, o limite para os reembolsos é de 1,5 vezes o valor mensal do IAS.

Resgate de PPR, de PPE ou de PPR/E sem penalização
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Regime excecional de pagamento em prestações para dívidas 
tributárias e dívidas à Segurança Social

— Abrange as dívidas tributárias respeitantes a factos tributários ocorridos entre 
9 de março e 30 de junho de 2020 e as dÍvidas tributárias e dívidas de contribuições 
mensais devidas à Segurança Social vencidas no mesmo período.

— O pagamento da primeira prestação é efetuado no terceiro mês seguinte àquele 
em que for notificado o despacho de autorização do pagamento em prestações.

— Quando um devedor esteja a cumprir plano prestacional nos termos de plano 
de recuperação aprovado no âmbito de processo de insolvência, processo 
especial 
de revitalização, processo especial para acordo de pagamento ou acordo sujeito 
ao regime extrajudicial de recuperação de empresas, pode requerer o pagamento 
em prestações daquelas dívidas (respeitantes a factos tributários ocorridos entre 
9 de março e 30 de junho de 2020), sujeitas às mesmas condições aprovadas 
para o plano em curso e pelo número de prestações em falta no mesmo, sem 
necessidade de garantias adicionais. Caso o plano prestacional em curso termine 
antes de 31/12/2020, o número de prestações aplicáveis às novas dívidas pode 
ser estendido até essa data.
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Este documento tem natureza meramente informativa. Não dispensa a análise da legislação nem a 

avaliação da aplicabilidade a cada situação concreta. Assim, não nos responsabilizamos por qualquer 

decisão tomada com base nesta informação. 

Meet your solutions

O nosso core business assenta na prestação de serviços especializados de contabilidade,

recursos humanos e administrativos, bem como na área de auditoria, consultoria fiscal e financeira.

Em paralelo, oferecemos-lhe uma diversidade de serviços de qualidade em várias áreas de suporte 

como otimização de custos, segurança e saúde no trabalho, comunicação e tecnologias de informação.

De forma próxima e personalizada, a nossa equipa especializada nas diversas áreas de atuação, 

garante o acompanhamento na evolução do seu negócio qualquer que seja a dimensão ou setor

de atividade da sua empresa.


