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Este número do Boletim Informativo apresenta 
um conjunto de informações que podem servir de 
apoio ao cumprimento das obrigações fiscais dos 
contribuintes singulares.

Desde logo, informa novamente quais os canais 
de atendimento da AT que estão à sua disposição, 
incluindo os da área aduaneira. Destaque também 
para assuntos que neste momento podem 
suscitar mais dúvidas, como as divergências de 
IRS, a alteração dos prazos do IVA e os prazos 
de pagamentos dos planos de flexibilização, no 
âmbito da pandemia COVID2019.

Além da resposta a questões pertinentes, o acesso 
aos folhetos informativos atualizados, à legislação 
e à agenda fiscal é também facilitado através das 
hiperligações ao Portal das Finanças.

Boa leitura.

SABIA QUE?

LEGISLAÇÃO AGENDA FISCAL

ESTANTE 

DESTAQUE 

 Canais de atendimento da AT 

 Atendimento da área aduaneira – e-balcão e CAT 

 Como resolver uma divergência de IRS no Portal das 
Finanças 

 Rendimentos obtidos no estrangeiro 

 Os prazos de pagamento dos planos de flexibilização COVID19 ocorrem em vários 
meses? 

 Se aderir ao pagamento por débito direto, não tem que se preocupar com prazos? 

 A confirmação do seu IBAN permite receber reembolsos mais cedo? 

 Pode receber mensagens e alertas da AT por email e SMS? 

 Seguindo o canal Twitter da AT, está sempre atualizado? 

 Podes aprender sobre impostos e divertir-te vendo vídeos? 

NOTÍCIAS 

 IVA – alteração de prazos 

 Guia Fiscal do Interior 

https://www.portaldasfinancas.gov.pt/at/html/index.html
https://www.youtube.com/channel/UCgOzlAGI7L9GRaPUNNbHWLw
https://www.portaldasfinancas.gov.pt/pt/contactosEbalcao.action
https://twitter.com/AUT_TRIB_ADUA?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/apoio_contribuinte/Folhetos_informativos/Documents/Folheto_CAT.pdf
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CANAIS DE ATENDIMENTO DA AT 

No atual contexto de resposta à pandemia do COVID-19, os serviços de atendimento da Autoridade Tributária e 
Aduaneira estão disponíveis através do e-Balcão no Portal das Finanças ou, em caso de dificuldade na utilização 
daqueles serviços eletrónicos, através do Centro de Atendimento Telefónico da AT (CAT) - 217 206 707.

Antes de utilizar estes serviços, verifique se consegue obter respostas nas várias áreas informativas do Portal das 
Finanças: Apoio ao Contribuinte | Informação Fiscal e Aduaneira | Agenda Fiscal.

Para aceder aos Serviços do Portal das Finanças, escreva o que pretende na caixa de pesquisa, na página inicial, ou 
pesquise no Mapa do Sítio (ordem alfabética).

O atendimento presencial é feito mediante agendamento prévio através:

  do CAT - 217 206 707 ou 

  do Portal das Finanças (portaldasfinancas.gov.pt) > Contacte-nos > 

  ou nos serviços locais da AT.

Saber +

ATENDIMENTO DA ÁREA ADUANEIRA – E-BALCÃO E CAT

Desde o início da situação de pandemia por COVID-19, com o decretar dos estados de emergência e de calamidade, 
que a AT fez uma aposta de ajustamento “relâmpago” no atendimento, tornando o e-balcão e o CAT os meios 
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https://www.portaldasfinancas.gov.pt/at/html/index.html
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/apoio_contribuinte/Pages/default.aspx
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/home/Paginas/homepage.aspx
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/apoio_contribuinte/calendario_fiscal/Pages/obrigacoes.aspx
http://sitfiscal.portaldasfinancas.gov.pt/geral/siteMap
https://www.portaldasfinancas.gov.pt/pt/contactosEbalcao.action
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/destaques/Paginas/FAQ_PF_2020_03_15.aspx
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preferenciais de contacto entre os contribuintes e os seus serviços.

Esse ajustamento, para além do alargamento das equipas, implicou a integração da área aduaneira, sendo possível, 
nesta data, que um contribuinte singular ou um agente económico possa recorrer ao e-balcão e/ou ao atendimento 
telefónico (CAT).

Assim, para obter informação sobre a área aduaneira:

  Ligue para o CAT – 217206707 das 09h00 às 19h00

 Aceda ao e-balcão em “Apoio ao Contribuinte” do Portal das Finanças:

Em seguida, crie uma questão, selecionando o
Imposto ou área e o tipo de questão.

COMO RESOLVER UMA DIVERGÊNCIA DE IRS NO PORTAL DAS FINANÇAS

Após a entrega da Declaração mod. 3 de IRS, caso receba um alerta com a designação de “Divergência”, isso 
significa que a AT detetou, nos dados que declarou, um ou mais valores de Rendimentos, Retenções na Fonte, e/ou 
Deduções diferentes dos que constam na base de dados. 

As divergências podem ser consultadas no Portal das Finanças. Aí consegue obter mais informação, esclarecer a 
disparidade e/ou entregar uma declaração de substituição, evitando a deslocação aos Serviços de Finanças.

CONSULTAR DIVERGÊNCIA

Aceda ao Portal das Finanças em http://www.portaldasfinancas.gov.pt

No motor de busca, escrever “Divergências de IRS” e clique na lupa.

Saber+ sobre o CAT e sobre o e-balcão

https://www.portaldasfinancas.gov.pt/at/html/index.html
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/apoio_contribuinte/Folhetos_informativos/Documents/Folheto_CAT.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/apoio_contribuinte/Folhetos_informativos/Documents/e_Balcao.pdf
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JUSTIFICAR A DIVERGÊNCIA

Deve justificar a irregularidade em caixa de texto própria, com possibilidade de anexar documentos 
comprovativos que legitimem os valores considerados na Declaração Modelo 3.

DESTAQUE
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CORRIGIR A DIVERGÊNCIA

Se detetar lapsos ou omissões de preenchimento na declaração que entregou, pode proceder à sua 
substituição, retificando as incorreções. Submeta a declaração de substituição na sua totalidade, com todos 
os anexos, incluindo aqueles que não apresentavam divergências.

Caso ainda tenha dúvidas, utilize o serviço de atendimento eletrónico e-balcão ou ligue para o Centro de 
Atendimento Telefónico (CAT) através do número 217 206 707, todos os dias úteis das 9:00 às 19:00. 

Consulte também o folheto informativo.

RENDIMENTOS OBTIDOS NO ESTRANGEIRO

O reforço da troca de informação (automática e a pedido) com outras administrações fiscais veio disponibilizar 
à Autoridade Tributária um acesso cada vez mais amplo e concreto sobre os diversos rendimentos obtidos 
no estrangeiro pelos contribuintes com residência em território português, permitindo elevar a validação 
destes elementos com os revelados nas suas declarações de rendimentos.

Sendo o IRS um imposto que incide sobre a totalidade dos rendimentos obtidos pelas pessoas singulares 
residentes em território português, incluindo os obtidos no estrangeiro, designadamente aqueles que 
encontram previsão de tributação no Código do IRS (por exemplo: rendimentos do trabalho, pensões, 
prediais, empresariais, incrementos patrimoniais – mais valias) também os rendimentos de capitais como 
os juros e dividendos têm que ser incluídos na declaração de rendimentos (anexo J) Modelo 3 do IRS.

Saber +

Após a consulta da informação, para resolver a divergência pode optar por dois cenários distintos:

Enviar Justificação ou Entregar Declaração

https://www.portaldasfinancas.gov.pt/at/html/index.html
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/apoio_contribuinte/Folhetos_informativos/Documents/IRS_Divergencias.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/apoio_contribuinte/questoes_frequentes/Pages/faqs-00653.aspx


IVA – ALTERAÇÃO DE PRAZOS 

O procedimento de substituição de declarações periódicas de IVA e respetivo pagamento/acerto pode 
efetuar-se até 20 de dezembro do corrente ano, sem quaisquer acréscimos ou penalidades, segundo o 
Despacho n.º 229/200-XXII, de 24 de junho, do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais.

Para além disso, as declarações de IVA, referentes ao mês de junho, do regime mensal, podem ser submetidas 
até 17 de agosto, e as referentes ao período de abril a junho do regime trimestral podem ser submetidas até 
22 de agosto.

A entrega do imposto exigível que resulte dessas declarações periódicas pode ser efetuada até dia 25 de 
cada mês.

GUIA FISCAL DO INTERIOR

No âmbito da valorização dos territórios do Interior, a 

política fiscal assume um papel fundamental.

Com efeito, um enquadramento fiscal adequado tem um 

potencial significativo de fomentar o desenvolvimento e a 

criação de riqueza nestes territórios. 

Tendo em conta o leque alargado de benefícios fiscais 

direcionados à valorização dos territórios do Interior, 

foi sistematizada, num só documento - o Guia Fiscal do 

Interior, a informação sobre as principais medidas fiscais.  

De forma simples e acessível, este Guia pretende oferecer 

aos cidadãos e às empresas um resumo explicativo destes 

benefícios e contribuir para divulgar as condições mais 

favoráveis à fixação e ao investimento no Interior.

Veja o quadro-resumo no Portal das Finanças.

NOTÍCIAS 

www.portaldasfinancas.gov.pt
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https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/apoio_contribuinte/Guias/Documents/Guia_Fiscal_do_Interior.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/apoio_contribuinte/Guias/Documents/Guia_Fiscal_do_Interior.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/apoio_contribuinte/Guias/Documents/Panfleto_Guia_Fiscal_do_Interior.pdf
https://www.portaldasfinancas.gov.pt/at/html/index.html
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OS PRAZOS DE PAGAMENTO DOS PLANOS DE FLEXIBILIZAÇÃO COVID19 OCORREM EM 
VÁRIOS MESES?

No âmbito da Pandemia COVID-19 foram aprovadas várias medidas na dilação dos prazos de cumprimento 
voluntário das obrigações fiscais.

O Decreto-Lei n.º 10-F/2020, de 26 de março, determinou a flexibilização dos pagamentos relativos a IVA e 
Retenções na Fonte de IRS e de IRC, que teriam de ser cumpridos no segundo trimestre de 2020. Se aderiu, saiba 
as datas limite:

(Decreto-Lei n.º 10-F/2020, de 26 de março conjugado com a Declaração de Retificação n.º 13/2020, de 28 de março)

Saiba mais

6

SABIA QUE 

JULHO

DIA 20

DIA 20

DIA 20

DIA 26

DIA 25

DIA 27

DIA 25

DIA 25

AGOSTO

SETEMBRO

OUTUBRO

NOVEMBRO

IVA REGIME MENSAL
1/6 do imposto relativo ao mês de fevereiro

IVA REGIME MENSAL
1/6 do imposto relativo ao mês de fevereiro

IVA REGIME MENSAL
1/6 do imposto relativo ao mês de fevereiro

IVA REGIME MENSAL
1/3 ou 1/6 do imposto relativo ao mês de março e/ou
1/3 ou 1/6 do imposto relativo ao mês de abril

IVA REGIME MENSAL
1/6 do imposto relativo ao mês de março e/ou
1/3 ou 1/6 do imposto relativo ao mês de abril

IVA REGIME MENSAL
1/6 do imposto relativo ao mês de março e/ou
1/6 do imposto relativo ao mês de abril

IVA REGIME MENSAL
1/6 do imposto relativo ao mês de março e/ou
1/6 do imposto relativo ao mês de abril

IVA REGIME MENSAL
1/6 do imposto relativo ao mês de abril

IRS | IRC
1/6 do imposto retido em março

IRS | IRC
1/6 do imposto retido em março

IRS | IRC
1/6 do imposto retido em março

IVA REGIME TRIMESTRAL
1/3 ou 1/6 do imposto relativo ao 1º trimestre

IVA REGIME TRIMESTRAL
1/6 do imposto relativo ao 1º trimestre

IVA REGIME TRIMESTRAL
1/6 do imposto relativo ao 1º trimestre

IVA REGIME TRIMESTRAL
1/6 do imposto relativo ao 1º trimestre

IRS | IRC
1/3 ou 1/6 do imposto retido em abril e/ou
1/3 ou 1/6 do imposto retido em maio

IRS | IRC
1/6 do imposto retido em abril e/ou
1/3 ou 1/6 do imposto retido em maio

IRS | IRC
1/6 do imposto retido em abril e/ou
1/6 do imposto retido em maio

IRS | IRC
1/6 do imposto retido em abril e/ou
1/6 do imposto retido em maio

IRS | IRC
1/6 do imposto retido em maio

https://www.portaldasfinancas.gov.pt/at/html/index.html
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/diplomas_legislativos/Documents/Decreto_Lei_10_F_2020.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/destaques/Paginas/Flexibilizacao_Pagamentos.aspx
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SABIA QUE 

SE ADERIR AO PAGAMENTO POR DÉBITO DIRETO, NÃO TEM QUE SE PREOCUPAR COM 
PRAZOS?

O Débito Direto permite efetuar pagamentos regulares de forma automática na conta bancária indicada. A 
adesão a este serviço pode ser feita no Portal das Finanças, após autenticação.

É um meio de pagamento seguro, sendo o aconselhável para pagamentos recorrentes, como é o caso do 
IMI, pagamentos prestacionais ou IUC.

Antes do débito ser efetuado e após a efetivação do pagamento, a AT enviará comunicações a informá-lo.

A CONFIRMAÇÃO DO SEU IBAN PERMITE RECEBER REEMBOLSOS MAIS CEDO?

Indique o seu IBAN através do Portal das Finanças, na opção Alterar IBAN, após autenticação.

O recebimento por transferência bancária tem várias vantagens:

Rapidez – O reembolso fica disponível na sua conta bancária mais rapidamente;

Comodidade – Não necessita de sair de casa para depositar o cheque nem de se preocupar com a data de 
validade;

Segurança – Eliminação do risco de furto ou uso indevido de cheque emitido, bem como do risco de extravio 
ou atrasos da correspondência.

PODE RECEBER MENSAGENS E 
ALERTAS DA AT POR EMAIL E SMS?

A AT presta um serviço gratuito e 
personalizado de envio de mensagens 
informativas de apoio ao cumprimento 
voluntário das obrigações fiscais.

Basta indicar os seus dados de contacto 
no Portal das Finanças e aceitar receber 
mensagens por e-mail e SMS. Depois, 
selecione FIABILIZAR junto do campo Email 
e/ou Telefone. 

Consulte informação detalhada no folheto 
informativo.

https://www.portaldasfinancas.gov.pt/at/html/index.html
https://www.acesso.gov.pt/v2/loginForm;debdirter_JSessionID=Z_oQvOzzC7QjdHDgCasR1s-07GG-48sQJi7jCzrw17Nx0bWdeoCj!-1244934579!1388165657?partID=DBDI&path=/debitosdiretos/
https://sitfiscal.portaldasfinancas.gov.pt/dados/iban
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/apoio_contribuinte/Folhetos_informativos/Documents/Fiabilizacao_Contactos.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/apoio_contribuinte/Folhetos_informativos/Documents/Fiabilizacao_Contactos.pdf
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SABIA QUE 

SEGUINDO O CANAL TWITTER DA AT, ESTÁ SEMPRE ATUALIZADO?

Siga-nos no Twitter, para receber diariamente todas as atualizações e novidades das áreas fiscal e aduaneira, 
prazos de cumprimento,  serviços mais recentes do Portal das Finanças, entre muitas mais informações 
importantes. É só clicar “Seguir” aqui.

PODES APRENDER SOBRE IMPOSTOS E DIVERTIR-TE VENDO VÍDEOS?

Se tens entre os 9 e 12 anos, aprende com o 2QT. Vê os vídeos e diverte-te!

O que são os impostos?

Como surgiram os impostos?

Quem paga impostos hoje em dia?

Quem coleta os impostos e porquê?

Benefício dos impostos? Como?

O que acontece se não pagares os teus impostos?

Que tipos de impostos existem?

As empresas pagam impostos?

O que é o rendimento e como é tributado?

Os impostos podem ajudar a proteger o ambiente?

Imposto sobre o valor acrescentado - IVA

O que são direitos aduaneiros?

Saber +

Encontra vídeos sobre:

https://www.portaldasfinancas.gov.pt/at/html/index.html
https://twitter.com/Aut_Trib_Adua
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-145760?&lg=PT
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-146791?&lg=PT
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-145763?lg=PT
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-145764?&lg=PT
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-145765?lg=PT
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-146792?lg=PT
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-146793?lg=PT
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-145766?lg=PT
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-145768?lg=PT
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-146794?lg=PT
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-146795?&lg=PT
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-146796?lg=PT
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/Cidadania/Paginas/default.aspx
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ESTANTE 

(Clique nas imagens)

ALOJAMENTO LOCAL

DICAS SOBRE O INÍCIO DE 
ATIVIDADE

IMPOSTO ÚNICO DE 
CIRCULAÇÃO (IUC)

PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES - 
IRS E IRC (NOVO)

RESIDENTE NÃO HABITUAL 
– INSCRIÇÃO NAS FINANÇAS 

(NOVO)

NOTIFICAÇÕES ELETRÓNICAS 
- CPE

https://www.portaldasfinancas.gov.pt/at/html/index.html
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/apoio_contribuinte/Folhetos_informativos/Documents/Aloj_Local.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/apoio_contribuinte/Folhetos_informativos/Documents/dicas_inicio_actividade.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/apoio_contribuinte/Folhetos_informativos/Documents/IUC.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/apoio_contribuinte/Folhetos_informativos/Documents/pagamento_prestacoes_IRS_IRC.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/apoio_contribuinte/Folhetos_informativos/Documents/Residente_nao_habitual_Inscricao_Financas.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/apoio_contribuinte/Folhetos_informativos/Documents/Folheto_Notificacoes_Eletronicas.pdf
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LEGISLAÇÃO 

PRINCIPAIS NOVIDADES

A legislação relativa às medidas excecionais e temporárias relativas à situação epidemiológica do Coronavírus 
- COVID-19, no âmbito fiscal e aduaneiro, pode ser consultada no Portal das Finanças, onde está separada por 
Legislação, Despachos e Instruções administrativas.

 LEIS

Lei n.º 27-A/2020, de 24 de julho - Procede à segunda alteração à Lei n.º 2/2020, de 31 de março (Orçamento do 
Estado para 2020), e à alteração de diversos diplomas.

Lei n.º 26/2020, de 21 de julho - Estabelece a obrigação de comunicação à Autoridade Tributária e Aduaneira de 
determinados mecanismos internos ou transfronteiriços com relevância fiscal, transpondo a Diretiva (UE) 2018/822 
do Conselho, de 25 de maio de 2018, e revogando o Decreto-Lei n.º 29/2008, de 25 de fevereiro.

Lei n.º 24/2020, de 06 de julho - Altera o Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas, transpondo 
parcialmente a Diretiva (UE) 2016/1164 do Conselho, de 12 de julho, no que respeita às assimetrias híbridas.

Lei n.º 13/2020, de 7 de maio - Estabelece medidas fiscais, alarga o limite para a concessão de garantias, no âmbito 
da pandemia da doença COVID-19, e procede à primeira alteração à Lei n.º 2/2020, de 31 de março, Orçamento do 
Estado para 2020.

Declaração de Retificação n.º 23/2020, de 29 de maio - Retifica a Lei n.º 2/2020, de 31 de março, «Orçamento do 
Estado para 2020».

Lei n.º 2/2020, de 31 de março - Orçamento do Estado para 2020.

 PORTARIAS

Portaria n.º 166/2020, de 8 de julho - Regulamenta o procedimento de atribuição do benefício previsto nos n.ºs 27 a 
30 do artigo 71.º do Estatuto dos Benefícios Fiscais (EBF).

Portaria n.º 88-A/2020, de 6 de abril - Aprova as instruções de preenchimento da Declaração Mensal de Remunerações 
(DMR), aprovada pela Portaria n.º 40/2018, de 31 de janeiro. 

 DESPACHOS

Despacho n.º 5638-A/2020, de 20 de maio - Aprova as listas das entidades que beneficiam da isenção de IVA na 
aquisição de bens necessários para o combate à COVID-19. 

Despacho n.º 5545-C/2020, de 15 de maio - Define orientações e recomendações relativas à organização e 
funcionamento dos espaços físicos de atendimento e de trabalho na Administração Pública, no âmbito do 
levantamento das medidas de mitigação da pandemia da doença COVID-19. 

 INSTRUÇÕES ADMINISTRATIVAS

OFÍCIOS-CIRCULADOS

Ofício circulado n.º 20225, de 2 de julho – Prova dos requisitos de aplicação do Regime previsto no artigo 51.º do 
Código do IRC (CIRC) – Artigo 51-B.

Ofício-circulado n.º 90029/2020, de 3 de abril - Pagamento de retenções na fonte de Imposto do Selo - alteração de 
procedimentos.
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https://www.portaldasfinancas.gov.pt/at/html/index.html
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/apoio_contribuinte/COVID_19/Legislacao/Paginas/default.aspx
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/apoio_contribuinte/COVID_19/Despachos/Paginas/default.aspx
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/apoio_contribuinte/COVID_19/Instrucoes_administrativas/Paginas/default.aspx
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/diplomas_legislativos/Documents/Lei_27_A_2020.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/diplomas_legislativos/Documents/Lei_26_2020.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/diplomas_legislativos/Documents/Lei_24_2020.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/diplomas_legislativos/Documents/Lei_13_2020.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/outros_diplomas/Documents/Declaracao_Retificacao_23_2020.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/diplomas_legislativos/Documents/Lei_2_2020.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/diplomas_legislativos/Documents/Portaria_166_2020.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/diplomas_legislativos/Documents/Portaria_88_A_2020.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/diplomas_legislativos/Documents/Despacho_5638_A_2020.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/diplomas_legislativos/Documents/Despacho_5545_C_2020.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/instrucoes_administrativas/Documents/Oficio_Circulado_20225_2020.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/instrucoes_administrativas/Documents/Oficio_Circulado_90029_2020.pdf
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Ofício-circulado n.º 20223/2020, de 28 de abril - 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).

Ofício-circulado n.º 20222/2020, de 27 de abril - Novo artigo 2º-B do Código do IRS - “IRS jovem” - Isenção de 
rendimentos da categoria A.

Ofício-circulado n.º 20221/2020, de 8 de abril - Portaria n.º 88-A/2020, de 6 de abril - alterações às instruções de 
preenchimento da declaração mensal de remunerações (DMR).

Ofício-circulado n.º 20224/2020, de 5 de junho – IRC – Taxas de derrama municipal incidentes sobre o lucro tributável 
do período fiscal de 2019.

Ofício-circulado n.º 30222/2020, de 25 de maio - IVA – Isenção aplicável aos bens necessários no combate ao surto 
de covid-19, quando adquiridos pelo estado, outros organismos públicos ou por organizações sem fins lucrativos. 
Aplicação da taxa reduzida do imposto a máscaras de proteção respiratória e gel desinfetante cutâneo.

Ofício-circulado n.º 30221/2020, de 12 de maio - Prorrogação do prazo para entrega da declaração periódica e 
pagamento do respetivo imposto. Apuramento do imposto com base no sistema e-fatura. Prorrogação do prazo para 
entrega da declaração de informação contabilística e fiscal, anexos e mapas recapitulativos.

Ofício-circulado n.º 30220/2020, de 29 de abril - 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.

Ofício-circulado n.º 30219/2020, de 2 de abril - IVA - Orçamento do estado para 2020. Alterações ao código do IVA e 
legislação complementar.

Ofício – circulado n.º 40118/2020, de 3 de abril - IMT - tabelas práticas em vigor a partir de 1 de abril de 2020.

https://www.portaldasfinancas.gov.pt/at/html/index.html
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/instrucoes_administrativas/Documents/Oficio_circulado_20223_2020.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/instrucoes_administrativas/Documents/Oficio_circulado_20222_2020.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/instrucoes_administrativas/Documents/Oficio_circulado_20221_2020.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/instrucoes_administrativas/Documents/Oficio_circulado_20224_2020.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/instrucoes_administrativas/Documents/Oficio_circulado_30222_2020.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/instrucoes_administrativas/Documents/Oficio_circulado_30221_2020.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/instrucoes_administrativas/Documents/Oficio_circulado_30220_2020.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/instrucoes_administrativas/Documents/Oficio_Circulado_30219_2020.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/instrucoes_administrativas/Documents/Oficio_circulado_40118_2020.pdf
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AGENDA FISCAL
(Clique nas imagens)

https://www.portaldasfinancas.gov.pt/at/html/index.html
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/apoio_contribuinte/calendario_fiscal/Documents/Obrigacoes_declarativas.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/apoio_contribuinte/calendario_fiscal/Documents/Obrigacoes_pagamento.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/apoio_contribuinte/calendario_fiscal/Pages/Quadro_resumo_obrig_decl.aspx
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/apoio_contribuinte/calendario_fiscal/Pages/Quadro_resumo_obrig_pag.aspx

