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RELATO INTEGRADO OCC
1º SEMESTRE

Cumprindo o compromisso, a Direção da OCC apresenta das contas do 1º
semestre 2020 de forma regular e transparente

Mais informações: https://bit.ly/2CEXSv1
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https://bit.ly/2CEXSv1
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PRORROGAÇÃO DA IES

Após negociações da OCC e do governo prorrogou o prazo para a entrega
pelas empresas da Informação Empresarial Simplificada (IES/DA) até 15
de setembro. A SEAF vem agora dar mais tempo, até 15 de setembro,
para as empresas poderem cumprir esta obrigação declarativa, "sem
quaisquer acréscimos ou penalidades".

Mais informações: https://bit.ly/32HEdVL
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https://bit.ly/32HEdVL


PRORROGAÇÃO DO PAGAMENTO 
POR CONTA DE IRS

O prazo do primeiro pagamento por conta de IRS de 2020 foi prorrogado
até 31 de agosto.

Mais informações: https://bit.ly/2CVEgTe
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https://bit.ly/2CVEgTe


REABERTURA SERVIÇOS 
PRESENCIAIS OCC

A partir de 15 de julho, a OCC procedeu à abertura faseada dos seus
serviços administrativos na sede e nas representações permanentes.

Mais informações: https://bit.ly/2E3vAdP
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https://bit.ly/2E3vAdP


ANÁLISE PROPOSTA LEI OE 
SUPLEMENTAR 2020

A OCC analisa, de forma sistematizada e concisa, as alterações fiscais
constantes na proposta de lei do Orçamento do Estado Suplementar
2020. Trata-se, necessariamente, de um documento sujeito ainda a
alterações, uma vez que o texto final do orçamento suplementar apenas
será votado na AR a 3 de julho.

Mais informações: https://bit.ly/2Zzxvhm
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https://bit.ly/2Zzxvhm


MECANISMOS INTERNOS OU 
TRANSFRONTEIRIÇOS COM RELEVÂNCIA FISCAL

Foi aprovado no dia 28 de maio de 2020 o texto final da proposta de lei
que estabelece a obrigação de comunicação à Autoridade Tributária (AT)
dos mecanismos internos ou transfronteiriços com relevância fiscal.

Mais informações: https://bit.ly/3ipTBf2
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https://bit.ly/3ipTBf2


RECOMENDAÇÕES PARA CLIENTES E 
COLABORADORES / COVID-19

Após o fim do estado de emergência e numa altura em que o país tenta
regressar, lenta e faseadamente, à normalidade possível, a Ordem
disponibiliza dois documentos de apoio com recomendações para os
contabilistas certificados adaptarem aos seus escritórios ou locais de
trabalho à nova realidade sanitária.

Mais informações: https://bit.ly/2T1PT02
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https://bit.ly/2T1PT02


REUNIÕES LIVRES - TOCONLINE
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Reuniões Livres Toconline nos dias 10 e 24 de julho, entre as 15h30 e as
17h30.

O endereço eletrónico para envio das suas dúvidas é o
seguinte: perguntatoconline@occ.pt

mailto:perguntatoconline@occ.pt


CONVIVER COM A PANDEMIA
CICLO DE CONFERÊNCIAS ONLINE
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A Ordem promove um ciclo de conferências online subordinado ao tema:
«ConVIVER com a pandemia.» Trata-se de uma iniciativa que pretende
colmatar a impossibilidade da realização de conferências presenciais sobre
temáticas, direta ou indiretamente, relacionadas com a profissão.
Semanalmente, no canal YouTube da OCC, dezenas de convidados vão
debater - em formato de videoconferência - o que vai mudar nas respetivas
áreas com a emergência sanitária que representa a Covid-19.

Mais informações: https://bit.ly/3cJ6f5s

https://bit.ly/3cJ6f5s


CONVIVER COM A PANDEMIA
CICLO DE CONFERÊNCIAS ONLINE

22 de julho 13



22 de julho

14



COVID 19
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Declaração de Retificação n.º 25-A/2020 - Diário da República n.º 136/2020, 1º Suplemento, Série I 
de 2020-07-15

Retifica a Resolução do Conselho de Ministros n.º 53-A/2020, de 14 de julho, que declara a situação 
de calamidade, contingência e alerta, no âmbito da pandemia da doença COVID-19, publicada no 
Diário da República, 1.ª série, n.º 135, 2.º suplemento, de 14 de julho de 2020

https://dre.pt/application/file/a/138076204

Despacho n.º 7254-A/2020 - Diário da República n.º 137/2020, 1º Suplemento, Série II de 2020-
07-16

Procede à primeira alteração ao Despacho n.º 5546/2020, de 16 de maio, que procede à retoma do 
ensino da condução e da atividade de formação presencial de certificação de profissionais

https://dre.pt/application/file/a/138076212

https://dre.pt/application/file/a/138076204
https://dre.pt/application/file/a/138076212


COVID 19
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Processo Extraordinário de Viabilização de Empresas 

Perguntas e respostas (aprovado em Conselho de Ministros de 16 de julho de 2020)

https://www.portugal.gov.pt/pt/gc22/comunicacao/documento?i=processo-extraordinario-de-
viabilizacao-de-empresas-perguntas-e-respostas

Diretiva (UE) 2020/876 do Conselho, de 24 de junho de 2020

Altera a Diretiva 2011/16/UE para fazer face à necessidade urgente de diferir certos prazos para a 
apresentação e a troca de informações no domínio da fiscalidade devido à pandemia da doença 
COVID-19

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020L0876&from=EN

https://www.portugal.gov.pt/pt/gc22/comunicacao/documento?i=processo-extraordinario-de-viabilizacao-de-empresas-perguntas-e-respostas
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020L0876&from=EN


SS
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Atualização a 20 de julho de 2020 – Perguntas frequentes - Manutenção e 
Prorrogação - Medida Extraordinária de Apoio à Manutenção dos Contratos de 
Trabalho (Layoff) 

http://www.seg-
social.pt/documents/10152/16954868/FAQ+Medida+Ext+de+Apoio+%C3%A0+Man
uten%C3%A7%C3%A3o+dos+CT+-
+Layoff_Manuten%C3%A7%C3%A3o+e+Prorroga%C3%A7%C3%A3o_15maio.pdf/a4
8c3e1f-6cbe-4220-bc8a-2439a10efeb7

http://www.seg-social.pt/documents/10152/16954868/FAQ+Medida+Ext+de+Apoio+%C3%A0+Manuten%C3%A7%C3%A3o+dos+CT+-+Layoff_Manuten%C3%A7%C3%A3o+e+Prorroga%C3%A7%C3%A3o_15maio.pdf/a48c3e1f-6cbe-4220-bc8a-2439a10efeb7


IRC
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Despacho n.º 259/2020-XXII SEAAF, de 16/07

Prorrogação do prazo de entrega da IES/DA

https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/
Despacho_SEAAF_259_2020_XXII.pdf

Preparação de declarações de Modelo 22 IRC sem autenticação

Está disponível a possibilidade de preparação da Modelo 22 sem autenticação através do Portal das 
Finanças em:

https://irc.portaldasfinancas.gov.pt/mod22/preparar/v2020

Também está disponível o manual de utilização dessa aplicação em:

https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/apoio_contribuinte/Manuais/Documents/Preparacao_decla
racao_IRC_manual.pdf

https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/Despacho_SEAAF_259_2020_XXII.pdf
https://irc.portaldasfinancas.gov.pt/mod22/preparar/v2020
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/apoio_contribuinte/Manuais/Documents/Preparacao_declaracao_IRC_manual.pdf


IRC
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Despacho n.º 239/2020-XXII, de 01 de julho de 2020, do SEAF

Decreto-Lei n.º 28/2019, de 15/02 - Artigo 34º - Informação relativa aos estabelecimentos

https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/destaques/Paginas/Despacho_239_2020_XXII_SEA
F.aspx

Comunicado do Conselho de Ministros de 16 de julho de 2020

O Conselho de Ministros aprovou a resolução que aprova a Convenção entre a República 
Portuguesa e a República do 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 de 2018.

https://www.portugal.gov.pt/pt/gc22/governo/comunicado-de-conselho-de-
ministros?i=359

https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/destaques/Paginas/Despacho_239_2020_XXII_SEAF.aspx
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc22/governo/comunicado-de-conselho-de-ministros?i=359


IRS/ IRC / IVA / IMI / IMT / IS
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Lei n.º 26/2020 - Diário da República n.º 140/2020, Série I de 2020-07-21

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

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/138461836/details/maximized

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/138461836/details/maximized


BREXIT
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BREXIT - Fim do Período de Transição 

Documentação produzida pela Comissão Europeia

https://info-
aduaneiro.portaldasfinancas.gov.pt/pt/noticias/Pages/BREXIT_Preparacao_Fim_Peri
odo_Transicao.aspx

https://info-aduaneiro.portaldasfinancas.gov.pt/pt/noticias/Pages/BREXIT_Preparacao_Fim_Periodo_Transicao.aspx

