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Getting to the point 

Lei n.º 29/2020, de 31 de julho 
Medidas fiscais de apoio a micro, pequenas 
ou médias empresas (PME) e cooperativas 
 
No âmbito das medidas excecionais adotadas para mitigar os efeitos da 
pandemia associada à doença COVID-19, foi publicada a Lei n. º 
29/2020, de 31 de julho, a qual estabelece um conjunto de medidas de 
apoio a entidades classificadas como micro, pequenas ou médias 
empresas (PME) e a cooperativas, concretamente: 

 A suspensão temporária do pagamento por conta do Imposto sobre 
o Rendimento das Pessoas Coletivas (IRC); 
 

 A possibilidade de se solicitar, em 2020, o reembolso integral da 
parte do pagamento especial por conta que não foi deduzida até ao 
ano de 2019, com dispensa do cumprimento do prazo definido no 
n.º 3 do artigo 93.º do Código do IRC; 
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 Um prazo máximo de 15 dias, após a entrega da respetiva 
declaração, para o reembolso do IRC, do Imposto sobre o 
Rendimento das Pessoas Singulares e do Imposto sobre o Valor 
Acrescentado (IVA), quando o montante de pagamentos por conta, 
da retenção na fonte ou de liquidações de IVA for superior ao 
imposto devido. 

 

A presente Lei entrou em vigor a 1 de agosto de 2020, carecendo, 
contudo, de regulamentação por parte do Governo, e vigora até ao final 
do ano em que cessem as medidas excecionais e temporárias de 
resposta à doença COVID -19. 

 

Para mais informações, recomendamos a consulta da Lei n.º 29/2020 de 31 de julho. 
 
 
 

Para mais informações, por favor contacte:  
 
Lisboa: +351 210 427 500  
Porto: +351 225 439 200 
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