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Getting to the point 

Planos de pagamento prestacionais 

Em resultado da atual situação epidemiológica provocada pelo surto do 

COVID-19, na sequência das medidas extraordinárias e temporárias 

consecutivamente aprovadas e divulgadas pelo Governo, foi aprovado o 

Decreto-Lei n.º 10-F/2020, de 26 de março, entretanto retificado pela 

Declaração de Retificação nº 13/2020,  de 28 de março, criando medidas 

adicionais, nomeadamente, no que concerne à previsão de planos de 

pagamentos prestacionais para o cumprimento de algumas obrigações 

fiscais e contribuições sociais, e o Decreto-lei n.º 10-G/2020, de 26 de 

março, retificado pela Declaração de Retificação nº 14/2020, de 28 de 

março, sobre as medidas de proteção do emprego. 

Passamos a apresentar um resumo das principais medidas aprovadas. 
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Legislação relevante: 

 Decreto-Lei n.º 10-F/2020, 

de 26 de março 
 Decreto-Lei n.º 10-

G/2020, de 26 de março 
 Declaração de Retificação 

nº13/2020 de 28 de março 

 Declaração de Retificação 

nº14/2020 de 28 de março 

 



Tax News Flash n.º 10/2020 

 

02 

 

 

Lay-off simplificado e outras medidas de apoio a empresas em 

situação de crise empresarial 

 

 

 

Proibição do despedimento 

Durante o período de aplicação de cada uma das medidas para as empresas em situação de crise 

empresarial, assim como nos 60 dias posteriores, o empregador não poderá extinguir ou fazer cessar os 

contratos de trabalho, por despedimento coletivo ou extinção de posto de trabalho, de qualquer 

trabalhador, tendo sido retificada a versão original do Decreto-Lei n.º 10-F/2020, de 26 de março, que 

referia apenas os trabalhadores abrangidos por estas medidas. 

A quem/em que circunstâncias se aplica Medidas Benefícios
Requerimento/Obrigações 

declarativas e outras

 Apoio extraordinário à manutenção de 

contrato de trabalho por via da redução ou 

suspensão dos períodos normais de 

trabalho ou suspensão de contrato de 

trabalho, nos termos definidos no regime 

de lay-off

-Manutenção dos direitos, deveres e 

garantias do empregador e do 

trabalhador;

- O trabalhador tem direito a 2/3 da 

sua retribuição normal ilíquida, com 

valor mínimo de uma retribuição 

mensal mínima garantida (Euro 635) e 

máximo de três vezes (Euro 1.905);

- Apoio financeiro da SS no valor de 

70% da retribuição garantida ao 

colaborador

Modelo RC 3056 - DGSS e 

anexo com identificação dos 

trabalhadores

Plano extraordinário de formação (a tempo 

parcial), não acumulável com o apoio 

extraordinário à manutenção do contrato 

de trabalho, com a duração de um mês

- Apoio suportado pelo IEFP;

- Valor em função das horas de 

formação frequentadas, até ao limite 

de 50% da retribuição ilíquida, com o 

limite máximo de uma retribuição 

mínima mensal garantida (Euro 635).

Incentivo financeiro de apoio à 

normalização da atividade

Apoio, concedido pelo IEFP, pago de 

uma vez e com o valor de uma 

retribuição mensal mínima garantida 

(Euro 635) por trabalhador.

Dependente da apresentação 

de requerimento ao IEFP para 

o efeito, apresentando os 

documentos que atestem a 

situação de crise empresarial.

Isenção do pagamento de contribuições 

para a Segurança Social (a cargo da 

entidade empregadora) - as quotizações 

dos trabalhadores continuam a ser devidas

Isenção aplicável durante o período 

de crise empresarial, relativamente às 

contribuições devidas pela entidade 

empregadora sobre remunerações 

dos trabalhadores abrangidos e 

membros dos órgãos estatutários

Isenção reconhecida 

oficiosamente. 

Reporte em declarações de 

remunerações autónomas.

Pagamento das quotizações 

dos trabalhadores

Crise empresarial

- Paragem total ou parcial da atividade da 

empresa, resultante da interrupção das cadeias de 

abastecimento globais, ou suspensão ou 

cancelamento de encomendas; ou

- Quebra abrupta e acentuada de, pelo menos, 

40% da faturação nos 30 dias anteriores ao do 

pedido junto da Segurança Social, com referência 

à média mensal dos dois meses anteriores a esse 

período, ou face ao período homólogo do ano 

anterior ou, ainda, para quem tenha iniciado a 

atividade há menos de 12 meses, à média desse 

período; ou

- Encerramento do estabelecimento por decisão da 

autoridade de saúde ou decorrente do estado de 

emergência.
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Pagamento de impostos em prestações 

O pagamento de impostos para as empresas e trabalhadores independentes é flexibilizado, passando a 

permitir-se que na data de vencimento da obrigação o pagamento possa ser cumprido de uma das 

seguintes formas: 

 Pagamento imediato, nos termos habituais; ou, 

 

 Pagamento fracionado em três ou seis prestações mensais, sem juros e sem depender da 

prestação de quaisquer garantias. 

Esta medida abrange os pagamentos do IVA e as entregas de retenções na fonte de IRS e de IRC, devidas 

no segundo trimestre de 2020. 

As prestações mensais relativas aos planos prestacionais vencem-se da seguinte forma: 

 A primeira prestação na data de cumprimento da obrigação; 
 

 As restantes prestações na mesma data, nos meses seguintes. 
 

A flexibilização de pagamento é aplicável, mediante pedido no Portal das Finanças (validação automática) 

aos sujeitos passivos: 

 Que tenham obtido um volume de negócios, no exercício de 2018, até EUR 10 milhões (aferido nos 

termos do artigo 143.º do Código do IRC); 

 

 Que tenham iniciado ou reiniciado (desde que não tenham apresentado volume de negócios em 

2018) a atividade, depois de 1 de janeiro de 2019; ou 

 

 Cuja atividade se enquadre nos setores encerrados nos termos do artigo 7.º do Decreto n.º 2-

A/2020, de 20 de março. 

Os restantes sujeitos passivos poderão requerer o pagamento daquelas obrigações fiscais em prestações, 

nos mesmos termos, quando declarem e demonstrem uma diminuição da faturação comunicada através do 

E-fatura de, pelo menos, 20% na média dos três meses anteriores ao mês em que exista esta obrigação, 

face ao período homólogo do ano anterior. Quando o E-Fatura não reflita a totalidade das operações 

praticadas sujeitas a IVA, ainda que isentas, relativas a transmissão de bens e prestações de serviços, a 

aferição da quebra de faturação deve ser efetuada com referência ao volume de negócios. Em qualquer 

dos casos, a demonstração da quebra da faturação ou do volume de negócios deve ser certificada por 

Revisor Oficial de Contas ou Contabilista Certificado. 

Diferimento do pagamento de contribuições para a Segurança Social 

As contribuições da responsabilidade da entidade empregadora (exclui-se do presente regime a parte a 
cargo do trabalhador), devidas nos meses de março, abril e maio de 2020, podem, de forma facultativa e 
sem necessidade de qualquer requerimento, ser pagas nos seguintes termos: 
 

 1/3 do valor das contribuições é pago no mês em que é devido; 

 
 Os restantes 2/3 são pagos em prestações iguais e sucessivas nos meses de julho, agosto e 

setembro de 2020 ou nos meses de julho a dezembro de 2020, sem juros. A opção pelo prazo de 
pagamento (3 ou 6 meses) dever ser comunicada em julho de 2020, através da Segurança Social 

Direta. 
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Têm direito ao diferimento do pagamento de contribuições os trabalhadores independentes (neste caso 
relativamente aos meses de abril, maio e junho de 2020) e as entidades empregadoras dos setores 
privado e social, sem necessidade de apresentação de qualquer requerimento, que cumpram os seguintes 

requisitos: 
 

 Tenham menos de 50 trabalhadores; 

 

 Tenham um total de trabalhadores entre 50 e 249, desde que apresentem uma quebra de, pelo menos, 

20 % na faturação comunicada através do E-Fatura nos meses de março, abril e maio de 2020, face ao 

período homólogo do ano anterior ou, caso tenham iniciado a atividade há menos de 12 meses, face à 

média do período de atividade decorrido; e 

 

 Tenham 250 trabalhadores ou mais, desde que apresentem uma quebra de, pelo menos, 20% na 

faturação comunicada através do E-Fatura nos meses de março, abril e maio de 2020, face ao período 

homólogo do ano anterior ou, caso tenham iniciado a atividade há menos de 12 meses, face à média 

do período de atividade decorrido, e se enquadrem numa das seguintes situações: 

i. Se trate de instituição particular de solidariedade social ou equiparada; 

ii. A sua atividade se enquadre nos setores encerrados nos termos do Decreto n.º 2-A/2020, de 20 de 

março, ou nos setores da aviação e do turismo, relativamente ao estabelecimento ou empresa 

efetivamente encerrados; ou 

iii. A sua atividade tenha sido suspensa, por determinação legislativa ou administrativa, nos termos 

previstos no Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, na sua redação atual, na Lei de Bases da 

Proteção Civil, aprovada pela Lei n.º 27/2006, de 3 de julho, na sua redação atual, ou na Lei de 

Bases da Saúde, aprovada pela Lei n.º 95/2019, de 4 de setembro, relativamente ao 

estabelecimento ou empresa efetivamente encerrados. 

 
O número de trabalhadores é aferido por referência à declaração de remunerações relativa ao mês de 
fevereiro de 2020. 
 

À semelhança do regime de diferimento do pagamento de impostos, quando a comunicação dos elementos 

das faturas através do E-Fatura não reflita a totalidade das operações praticadas sujeitas a IVA, ainda que 

isentas, relativas a transmissão de bens e prestações de serviços, a aferição da quebra de faturação deve 

ser efetuada com referência ao volume de negócios. A demonstração relativa à quebra da faturação ou do 

volume de negócios deve ser comunicada durante o mês de julho de 2020, e a respetiva certificação deve 

ser efetuada por Contabilista Certificado. 

O não pagamento da primeira parcela (de 1/3) em qualquer um dos meses do segundo trimestre 

determina a imediata cessação deste regime. 

As entidades que beneficiem indevidamente do diferimento das contribuições deverão liquidar a totalidade 

das prestações em falta, acrescidas de juros. 

Atraso no pagamento das contribuições devidas a 20 de março 

O prazo para pagamento das contribuições e quotizações devido no mês de março de 2020 termina, 

excecionalmente, a 31 de março de 2020. 

Por outro lado, as empresas que já tenham pago a totalidade das suas contribuições de março poderão 

ainda assim diferir o pagamento das contribuições devidas a 20/abril, 20/maio e 20/junho. 
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Regime excecional de faltas justificadas 

Ausências ao trabalho que sejam motivadas por (i) apoio a filho ou outro dependente a cargo com 

idade inferior a 12 anos, ou, independentemente da idade, com doença crónica, bem como a neto que 

viva em comunhão de habitação (quando filho de adolescente com menos de 16 anos), nos períodos de 

interrupção letiva, por (ii) apoio a cônjuge ou pessoa que viva em economia comum com o trabalhador, 

parente ou afim na linha reta ascendente que se encontre a cargo do trabalhador e que frequente 

equipamentos sociais cuja atividade seja suspensa por determinação da autoridade de saúde, ou por 

(iii) prestação de socorro por bombeiros voluntários, consideram-se faltas justificadas. 

Para a aplicação deste regime, as faltas devem ser comunicadas ao empregador 5 dias antes da sua 

ausência. Também se consagra a possibilidade de marcação de férias para apoio a indivíduos em 

economia comum, sem necessidade de acordo com o empregador. 

Contribuições à Caixa de Previdência dos Advogados e Solicitadores 

A Caixa de Previdência dos Advogados e Solicitadores pode, por decisão da Direção e com parecer 

favorável do Conselho Geral, diferir o prazo de pagamento de contribuições, suspender temporariamente o 

seu pagamento ou reduzir temporariamente os escalões contributivos aos beneficiários que, 

comprovadamente, tenham sofrido uma quebra de rendimentos que os impeça de satisfazer as suas 

obrigações contributivas, em virtude de doença ou redução anormal de atividade na sequência do 

COVID-19. 

Prorrogação extraordinária de prestações sociais 

São extraordinariamente prorrogadas as prestações por desemprego e todas as prestações do sistema de 

segurança social que garantam mínimos de subsistência (e.g. complemento solidário para idosos e do 

rendimento social de inserção) cujo período de concessão ou prazo de renovação termine antes de 30 de 

junho de 2020, bem como as reavaliações das condições de manutenção das prestações do sistema de 

segurança social. 

Planos prestacionais e suspensão de processos 

O regime das férias judiciais é igualmente aplicável aos planos prestacionais em curso relativos a 

processos de execução fiscal, sem prejuízo de estes poderem continuar a ser pontualmente cumpridos. 

Os processos de execução fiscal e os planos prestacionais em curso por dívidas à segurança social, fora do 

âmbito dos processos executivo, devem manter-se suspensos até 30 de junho de 2020, sem prejuízo de 

poderem continuar a ser pontualmente cumpridos. 

Produção de efeitos 

As medidas aqui vertidas produzem efeitos à data de 12 de março de 2020. 
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Para mais informações, por favor contacte: 

Lisboa: +351 210 427 500 

Porto: +351 225 439 200 
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