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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


DECLARAÇÕES DE IVA -
SUBSTITUIÇÃO

No despacho n.º 229/200-XXII, datado de 24 de junho, a SEAF, determina que 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.

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

Finalmente, a entrega do imposto exigível que resulte das declarações
periódicas pode ser efetuada até dia 25 de cada mês.

Mais informações: https://bit.ly/31CO9PV

01 de julho 4

https://bit.ly/31CO9PV


DEC.-LEI N.º 27-B/2020 
PRORROGAÇÃO DO LAY-OFF

A Ordem apresenta uma análise ao Decreto-Lei n.º 27-B/2020, sobre a
prorrogação do lay-off (apoio extraordinário à manutenção dos contratos
trabalho). Neste documento é analisado o complemento de estabilização,
criado com o objetivo de atribuir um apoio extraordinário aos
trabalhadores que tiveram uma redução de rendimento em resultado da
pandemia, com o propósito de mitigar a perda de rendimento familiar,
apresentando-se, igualmente, alguns exemplos.

Mais informações: https://bit.ly/3gotEuf
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COMUNICAÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS 
E SISTEMAS DE FATURAÇÃO

A Ordem informa que a comunicação dos estabelecimentos e sistemas
de faturação prevista no artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 28/2019, de 15 de
fevereiro, cujo prazo limite tinha sido alterado para 30 de junho de 2020
pelo Despacho n.º 4/2019 – XXII do secretário de Estado dos Assuntos
Fiscais, de 30 de outubro, não poderá ser efetuada até essa data limite
atendendo a que a aplicação não se encontra disponível no Portal das
Finanças.

Mais informações: https://bit.ly/2VEJI3s
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MINUTA DE REQUERIMENTO DE 
ANULAÇÃO DE COIMA – MOD. 3

A declaração de rendimentos (modelo 3) é entregue por transmissão
eletrónica de dados, de 1 de abril a 30 de junho, independentemente de
ser um dia útil ou não útil. Para este efeito, determina o artigo 59.º, n.º 3,
al. o) da Lei Geral Tributária (LGT) que a disponibilização no Portal das
Finanças dos formulários digitais para o cumprimento da presente
obrigação declarativa é feita com uma antecedência mínima de 120 dias
em relação à data limite do cumprimento da obrigação declarativa.

Mais informações: https://bit.ly/31ycmH8
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MINUTA DE REQUERIMENTO DE 
ANULAÇÃO DE COIMA – MOD. 3

Atendendo a que o formulário só foi disponibilizado a 26 de março, o
prazo de entrega da declaração é automaticamente prorrogado até 25 de
julho.

assim sendo, caso venham a ser aplicadas coimas pelo envio da
declaração entre o dia 1 e 25 de julho, o contribuinte deve apresentar
defesa, nos termos da minuta aqui disponibilizada.

Mais informações: https://bit.ly/31ycmH8
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https://bit.ly/31ycmH8


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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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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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
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COVID 19
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Portaria n.º 160/2020 - Diário da República n.º 123/2020, Série I de 2020-06-26

Alarga o prazo de vigência da medida excecional relativa às comparticipações financeiras da 
segurança social, aprovado através da Portaria n.º 85-A/2020, de 3 de abril

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/136675189/details/maximized?serie=I&day=2020-
06-26&date=2020-06-01

Resolução do Conselho de Ministros n.º 51-A/2020 - Diário da República n.º 123/2020, 2º 
Suplemento, Série I de 2020-06-26

Declara a situação de calamidade, contingência e alerta, no âmbito da pandemia da doença 
COVID-19

https://dre.pt/application/file/a/136675416

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/136675189/details/maximized?serie=I&day=2020-06-26&date=2020-06-01
https://dre.pt/application/file/a/136675416


COVID 19
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Lei n.º 20/2020 - Diário da República n.º 126/2020, Série I de 2020-07-01

Procede à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 14-G/2020, de 13 de abril, que 
estabelece as medidas excecionais e temporárias na área da educação, no âmbito 
da pandemia da doença COVID-19

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/136990466/details/maximized

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/136990466/details/maximized


SS
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Atualização de dados na Segurança Social Direta

http://www.seg-social.pt/noticias/-/asset_publisher/9N8j/content/atualizacao-de-
dados-na-seguranca-social-direta

http://www.seg-social.pt/noticias/-/asset_publisher/9N8j/content/atualizacao-de-dados-na-seguranca-social-direta


IVA
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Despacho 229/2020-XXII, de 24 de junho de 2020

Cumprimento de obrigações fiscais - IVA (COVID 19)

https://www.occ.pt/pt/noticias/declaracoes-de-iva-vao-poder-ser-substituidas-ate-
20-de-dezembro/

https://www.occ.pt/pt/noticias/declaracoes-de-iva-vao-poder-ser-substituidas-ate-20-de-dezembro/


SIFIDE
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Candidaturas no âmbito do Sistema de Incentivos Fiscais à I&D Empresarial 

Empresas que encerraram o ano fiscal a 31 de dezembro de 2019 devem submeter 
candidatura até 31 de julho de 2020

https://www.ani.pt/pt/noticias/noticias-ani/incentivos-fiscais-novo-prazo-de-
candidaturas-em-2020/

https://www.ani.pt/pt/noticias/noticias-ani/incentivos-fiscais-novo-prazo-de-candidaturas-em-2020/

