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PRAZO ALARGADOS
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Como resultado do constante e profícuo contacto mantido entre SEAF e a
OCC, algumas obrigações fiscais viram os prazos para o seu cumprimento
dilatados. De acordo com o despacho n.º 153/2020-XXII as obrigações com
novas datas são as seguintes: IES, IVA, retenções na fonte e imposto do selo.

Mais informações: https://bit.ly/2VP2Wns

https://bit.ly/2VP2Wns


AUDIÇÃO COF
COMISSÃO PARLAMENTAR DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

A Bastonária da Ordem, ontem, 21 de abril, na COF, onde, entre outros
assuntos, os deputados pretenderam ouvir Paula Franco sobre as
exigências que os bancos estão a apresentar às empresas para a
concessão das linhas de crédito disponibilizadas pelo governo, após
várias denúncias promovidas pela Ordem dos Contabilistas Certificados.

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


MINUTA E PARECER –
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

Na sequência do compromisso assumido publicamente, em virtude das
exigências que as entidades bancárias estão a solicitar na atribuição das
linhas de crédito Covid-19 e avaliação ou renovação das linhas de
crédito existentes, a Ordem dos Contabilistas Certificados disponibiliza
aos seus membros uma minuta e o parecer sobre os elementos
contabilísticos a apresentar às instituições financeiras.

Mais informações: https://bit.ly/2xm4iwz
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https://bit.ly/2xm4iwz


PROPOSTAS CNOP - OCC
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O Conselho Nacional das Ordens Profissionais (CNOP), remeteu ao Primeiro-
Ministro um conjunto de medidas e propostas transversalmente consideradas
fundamentais à eficiência e à correção da organização e funcionamento de
instituições, sujeitos coletivos e individuais e demais estruturas presentes na
estrutura do Estado português, nos seus diferentes setores.

Mais informações: https://bit.ly/2y9oouc

https://bit.ly/2y9oouc


INFORMAÇÕES – ACESSO À OCC
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O atual contexto tem implicações diretas sobre as realidades de estágio curricular e
de projeto/simulação empresarial, objeto de protocolos assinados entre a OCC e as
instituições de ensino superior, onde se definem as regras de atuação para viabilizar
a dispensa do estágio profissional previsto como regra geral do acesso à profissão
de contabilista certificado. Assim, OCC procurou encontrar soluções adequadas ao
contexto, tendo identificado na proposta apresentada pelo CCISP uma abordagem
de rigor e exigência com garantia de manutenção de qualidade, decidiu acolhe-la,
deliberando em reunião de Conselho Diretivo da OCC.

Mais informações: https://bit.ly/3bMIA3v

https://bit.ly/3bMIA3v


MEDIDAS DE APOIO PROFISISONAL
E SOCIAL AOS MEMBROS

Mais informações: https://bit.ly/2Xneak3
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https://bit.ly/2Xneak3


MEDIDAS DE APOIO PROFISISONAL
E SOCIAL AOS MEMBROS

I) Formação gratuita para os membros;

II) Devolução das quantias pagas aos formandos inscritos em cursos a decorrer ou
a realizar;

III) Entrega de manuais em formato papel;

IV) Disponibilização gratuita dos manuais de formação;

V) Derrogação do dever de cumprimento de realização de 30 créditos de formação
profissional contínua durante 2020;

VI) Reforço do atendimento técnico da Ordem;

VII) Reforço da plataforma de formação à distância e rede de internet da Ordem;

VIII) Fortalecimento do fundo de solidariedade da Ordem.

Mais informações: https://bit.ly/2Xneak3
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https://bit.ly/2Xneak3


MATERIAIS DE APOIO À FORMAÇÃO
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A Ordem disponibiliza uma área exclusiva para membros com os materiais de
apoio às formações. Neste local pode encontrar os manuais das formações
eventuais, segmentadas e à distância, relativos aos anos de 2018, 2019 e
2020. Recordamos que as restantes apresentações dos cursos podem ser
encontradas na Pasta CC em «Formação». Esta iniciativa insere-se no pacote
de medidas de apoio profissional e social aos membros recentemente
deliberado pelo Conselho Diretivo

Mais informações: https://bit.ly/3bu7ftx

https://bit.ly/3bu7ftx


PLANOS PRESTACIONAIS
IVA/IRS/IRC

Encontra-se disponível, no Portal das Finanças, a possibilidade de
adesão aos planos prestacionais do pagamento do IVA e das retenções
na fonte (IRS/IRC) no âmbito das medidas de flexibilização do
pagamentos dos impostos devidos no 2.º trimestre de 2020. Esta
adesão pode ser efetuada até à data limite em que esses pagamentos
forem devidos.

Guia explicativo: https://bit.ly/3cCLUyb

Mais informações: https://bit.ly/34SLjWH
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https://bit.ly/3cCLUyb
https://bit.ly/34SLjWH


OE 2020
FORMAÇÃO EVENTUAL À DISTÂNCIA
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Com a publicação do OE 2020, iniciam-se as formações à distância, mais
dinâmicas e interativas. Com os formadores Abílio Sousa, Paulo Marques e
Rui Bastos, acreditamos que este novo modelo superará as expectativas de
todos.

Mais informações: https://bit.ly/2Koo6C7

https://bit.ly/2Koo6C7


COVID-19
LEGISLAÇÃO/INFORMAÇÕES ÚTEIS
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A Ordem disponibiliza uma página com informação agregada com guias
práticos, legislação, vídeos e outras informações úteis. Esta é uma página em
atualização permanente e de consulta obrigatória para contabilistas
certificados e seus clientes.

Mais informações: https://bit.ly/2QpxlW2

https://bit.ly/2QpxlW2
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COVID 19
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Declaração de Retificação n.º 17/2020 - Diário da República n.º 80/2020, Série I de 
2020-04-23

Declaração de Retificação à Lei n.º 10/2020, de 18 de abril, «Regime excecional e 
temporário quanto às formalidades da citação e da notificação postal, no âmbito da 
pandemia da doença COVID-19»

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/132332503/details/maximized

Decreto-Lei n.º 17/2020 - Diário da República n.º 80/2020, Série I de 2020-04-23

Estabelece medidas excecionais e temporárias relativas ao setor do turismo, no 
âmbito da pandemia da doença COVID-19

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/132332504/details/maximized

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/132332503/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/132332504/details/maximized


COVID 19
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Decreto-Lei n.º 18/2020 - Diário da República n.º 80/2020, Série I de 2020-04-23

Estabelece medidas excecionais e temporárias relativas à pandemia da doença 
COVID-19

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/132332505/details/maximized

Apoio Financeiro Complementar aos Trabalhadores Independentes e Sócios-
Gerentes de Sociedades - Instituto de Segurança Social da Madeira, IP-RAM

http://www.seg-social.pt/noticias/-/asset_publisher/9N8j/content/apoio-
financeiro-complementar-aos-trabalhadores-independentes-e-socios-gerentes-de-
sociedades-instituto-de-seguranca-social-da-madeira-ip-ram

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/132332505/details/maximized
http://www.seg-social.pt/noticias/-/asset_publisher/9N8j/content/apoio-financeiro-complementar-aos-trabalhadores-independentes-e-socios-gerentes-de-sociedades-instituto-de-seguranca-social-da-madeira-ip-ram


COVID 19
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Assistente Virtual da Segurança Social

Está disponível o novo canal de atendimento: o Chat Segurança Social.
http://www.seg-social.pt/noticias/-/asset_publisher/9N8j/content/chat-seguranca-
social?redirect=http%3A%2F%2Fwww.seg-
social.pt%2Fnoticias%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_9N8j%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dn
ormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1

Segurança Social - Apoios Excecionais - Registo do IBAN
http://www.seg-social.pt/noticias/-/asset_publisher/9N8j/content/apoios-excecionais-registo-do-
iban?redirect=http%3A%2F%2Fwww.seg-
social.pt%2Fnoticias%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_9N8j%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dn
ormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1



COVID 19
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Layoff – Notificação das Entidades Empregadoras

Nova submissão do pedido de layoff

http://www.seg-social.pt/noticias/-/asset_publisher/9N8j/content/layoff-
notificacao-das-entidades-empregadoras

Contribuições dos Trabalhadores Independentes

Pagamento de contribuições na vigência dos apoios extraordinários à redução de 
atividade económica

http://www.seg-social.pt/noticias/-/asset_publisher/9N8j/content/contribuicoes-
dos-trabalhadores-independentes

http://www.seg-social.pt/noticias/-/asset_publisher/9N8j/content/layoff-notificacao-das-entidades-empregadoras
http://www.seg-social.pt/noticias/-/asset_publisher/9N8j/content/contribuicoes-dos-trabalhadores-independentes


IRS / IRC / IVA
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Despacho n.º 153/2020-XXII, de 24/04, do SEAF

Cumprimento de obrigações fiscais (COVID 19)

http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/Despachos_SE
AF/Documents/Despacho_SEAF_153_2020_XXII.pdf

http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/Despacho_SEAF_153_2020_XXII.pdf


IRS
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Ofício-circulado n.º 20222/2020, de 27/04

Novo artigo 2º-B do Código do IRS - "IRS jovem" - Isenção de rendimentos da 
categoria A.

http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/instrucoes_ad
ministrativas/Documents/Oficio_circulado_20222_2020.pdf

http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/instrucoes_administrativas/Documents/Oficio_circulado_20222_2020.pdf


IVA 
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IVA Automático +: pré-preenchimento das declarações periódicas de IVA; Folheto informativo

http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/apoio_contribuinte/Folhetos_informativos/Documents/IVA_
automatico.pdf

Ofício-circulado n.º 15762/2020, de 22/04

Determina o âmbito de aplicação das alíneas b) e c) do artigo 143.º da Diretiva 2006/112/CE, no que 
diz respeito à isenção de IVA de certas importações definitivas de bens (ao nível nacional, constantes 
dos artigos 49.º a 55.º do Decreto-Lei n.º 31/89, de 25 de janeiro), que estabelecem, 
respetivamente, a franquia de direitos de importação e isenção de IVA na importação de 
mercadorias para vítimas de catástrofes.

http://info-
aduaneiro.portaldasfinancas.gov.pt/pt/legislacao_aduaneira/oficios_circulados_doclib/Documents/
Of%c3%adcio_circulado_15762_2020.pdf

http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/apoio_contribuinte/Folhetos_informativos/Documents/IVA_automatico.pdf
http://info-aduaneiro.portaldasfinancas.gov.pt/pt/legislacao_aduaneira/oficios_circulados_doclib/Documents/Of%c3%adcio_circulado_15762_2020.pdf

