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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/2AJ12gi
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https://bit.ly/2AJ12gi


PROGRAMA ADAPTAR

17 de Junho 4

Tudo o que precisa saber sobre o programa adaptar:

+ Legislação

+ Resumos

+ Fluxogramas

+ Sessões de formação

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

https://bit.ly/2LMMSMQ


ASSEMBLEIA REPRESENTATIVA 
ORDINÁRIA

A Assembleia Representativa da Ordem reúne-se no próximo dia 19 de
junho, em assembleia ordinária, a partir das 14 horas, no auditório
António Domingues de Azevedo, em Lisboa, e telematicamente, para
discussão e votação do relatório e contas relativo a 2019, bem como da
proposta do conselho diretivo de realização de referendo relativo à não
execução do projeto das «Casas do CC» em Lisboa e Porto e alteração ao
regulamento de acesso à profissão.

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

06 de 10 janeiro 5

https://bit.ly/3ecqVDD


APOIOS – SEGURANÇA SOCIAL

17 de Junho 6

Caso tenha pedidos de apoio pendentes junto da Segurança Social, já reportados à
OCC, liguem para o nosso call center que agora se encontra em horário alargado
(das 9 às 20 horas), para que melhor o possamos ajudar.

Caso ainda não tenha reportado o seu pedido de apoio pendente, devera enviar-nos
um e-mail para apoioss@occ.pt, por forma a que possamos reportar a situação
junto da Segurança Social e Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança
Social e assim encontrar uma solução para a pendência dos mesmos.

Mais informações: https://bit.ly/2zC0AzG

mailto:apoioss@occ.pt
https://bit.ly/2zC0AzG


ATENDIMENTO EM HORÁRIO 
ALARGADO
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O atendimento telefónico do departamento de
consultoria da Ordem (tecla 4) funcionará em
horário alargado (9 às 12.30 horas e 13.30 às 20
horas), todos os dias úteis, entre 2 de junho e 31
de julho.



MEDIDAS EXCECIONAIS DE PROTEÇÃO 
SOCIAL

A Ordem preparou um trabalho sobre o que muda nas medidas
execionais de proteção social, na sequência das alterações introduzidas
pelo Decreto-Lei n.º20-C/2020.

Mais informações: https://bit.ly/3cu3cy2
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https://bit.ly/3cu3cy2


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


FORMAÇÃO À DISTÂNCIA
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A Ordem disponibiliza, gratuitamente, novos cursos de formação à distância.
Formação profissional multidisciplinar, em segurança e conforto. Inscreva-se!

Mais informações: https://bit.ly/2L3GWPl

https://bit.ly/2L3GWPl


CONVIVER COM A PANDEMIA
CICLO DE CONFERÊNCIAS ONLINE
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A Ordem promove entre 7 de maio e 16 de julho 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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COMO MITIGAR A CRISE 
ECONÓMICA
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COVID 19

17 de Junho 15

Resolução do Conselho de Ministros n.º 43-B/2020 - Diário da 
República n.º 113/2020, 2º Suplemento, Série I de 2020-06-12

Prorroga a declaração da situação de calamidade, no âmbito da 
pandemia da doença COVID-19

https://dre.pt/web/guest/home/-
/dre/135711302/details/maximized?serie=I&day=2020-06-
12&date=2020-06-01

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/135711302/details/maximized?serie=I&day=2020-06-12&date=2020-06-01


IVA/IRS/IRC

17 de Junho 16

Flexibilização de Pagamentos

Cumprimento de obrigações fiscais, no âmbito da pandemia da doença 
COVID-19

https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/destaques/Paginas/Flexibilizaca
o_Pagamentos.aspx

FAQS - Flexibilização de Pagamentos

https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/apoio_contribuinte/COVID_19/
FAQ/Documents/COVID_19_Flexibilizacao_Pagamentos_FAQ.pdf

https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/destaques/Paginas/Flexibilizacao_Pagamentos.aspx
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/apoio_contribuinte/COVID_19/FAQ/Documents/COVID_19_Flexibilizacao_Pagamentos_FAQ.pdf


IRC
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Declaração modelo 22

Ajudas ao preenchimento do quadro 09 do Anexo D da declaração 
Modelo 22
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/apoio_contribuinte/modelos_formularios/irc/Documents/Aj
udas_preenchimento_quadro_9_anexo_D.pdf

Ajudas ao preenchimento do quadro 061 do Anexo D da declaração 
modelo 22
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/apoio_contribuinte/modelos_formularios/irc/Documents/Q
uadro_061_Anexo_D_ajudas_ao_preenchimento.pdf?fbclid=IwAR0GFYSYtcKOYgtnh-
ZrQPNq4uX45RmAolrJT1onSh8zOU8kYvUzlL70uoM

https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/apoio_contribuinte/modelos_formularios/irc/Documents/Ajudas_preenchimento_quadro_9_anexo_D.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/apoio_contribuinte/modelos_formularios/irc/Documents/Quadro_061_Anexo_D_ajudas_ao_preenchimento.pdf?fbclid=IwAR0GFYSYtcKOYgtnh-ZrQPNq4uX45RmAolrJT1onSh8zOU8kYvUzlL70uoM


IRC

17 de Junho 18

Processo: 2014 002157 - PIV 7228, de 12 de março de 2015

Esclarece sobre o valor dos imóveis nas operações de aquisição e 
alienação de imóveis adquiridos em leilão, para efeitos do disposto no 
artigo 64 do CIRC.

https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes
_vinculativas/rendimento/circ/Documents/FD_PIV_7228.pdf

https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/informacoes_vinculativas/rendimento/circ/Documents/FD_PIV_7228.pdf


IES 

17 de Junho 19

IES/DA - Encontra-se a decorrer, até dia 07 de agosto, a entrega da IES/DA do 
período de 2019

Os contribuintes com período de tributação coincidente com o ano civil devem 
entregar a declaração do período de 2019 até 07 de agosto de 2020. Igual prazo 
aproveitam os contribuintes com período diferente do ano civil, cuja declaração é 
exigível em 2020 e o respetivo prazo legal de entrega da declaração (até ao 15.º dia 
do 7.º mês seguinte ao termo do respetivo período de tributação) terminaria antes 
de 07-08-2020, bem como os sujeitos passivos  que cessaram a sua atividade em 
2020, cujo prazo legal de entrega da IES/DA de 2019 e 2020 (até ao último dia do 
terceiro mês seguinte ao da data da cessação) terminaria antes de 07-08-2020.

https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/destaques/Paginas/IES_DA_2020.aspx

https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/destaques/Paginas/IES_DA_2020.aspx


CNC 

17 de Junho 20

Foi divulgada a FAQ 41 e atualizada a FAQ 2 para o setor público

Foi divulgada a FAQ 41 para o setor público sobre o reconhecimento no subsistema da Contabilidade 
Financeira da devolução/entrega de saldos de gerência e atualizada a FAQ 2 para o setor público 
sobre a Demonstração de Desempenho Orçamental.

http://www.cnc.min-financas.pt/

A CNC procedeu à atualização da área do seu site relacionada com a Covid-19:

- Recomendações para o Setor Empresarial.

http://www.cnc.min-financas.pt/COVID19_CNCE.html

- Recomendações para o Setor Público.

http://www.cnc.min-financas.pt/COVID19_CNCP.html

http://www.cnc.min-financas.pt/
http://www.cnc.min-financas.pt/COVID19_CNCE.html
http://www.cnc.min-financas.pt/COVID19_CNCP.html

