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Getting to the point 

Despacho n. º 104/2020-XXII do  
SEAF – Adiamento do cumprimento de 
obrigações fiscais 

Foi publicado o Despacho n. º 104/2020-XXII, de 9 de março, do Secretário 

de Estado dos Assuntos Fiscais (“SEAF”), o qual estabelece medidas 

preventivas com relevância fiscal relativas à pandemia associada ao  

Covid-19, determinando o seguinte: 

 O valor do pagamento especial por conta, para efeitos de IRC, devido 

em março pode ser efetuado até 30 de junho de 2020, sem quaisquer 

acréscimos ou penalidades; 

 

 A obrigação, até 31 de maio, de entrega da declaração periódica de 

rendimentos de IRC (Declaração Modelo 22), referente ao período de 

tributação de 2019, pode ser cumprida até 31 de julho de 2020, sem 

quaisquer acréscimos ou penalidades; 

 

 As primeiras prestações do pagamento por conta e do pagamento 

adicional por conta, para efeitos de IRC, a efetuar em julho podem ser 

feitas até 31 de agosto de 2020, sem quaisquer acréscimos ou 

penalidades; 

 

Tax News Flash n.º 5/2020 

17 de março de 2020 

Medidas fiscais no 
âmbito da pandemia 
associada ao Covid-19  



Tax News Flash n.º 5/2020 

 

02 

 

 

 Devem considerar-se como condições suficientes para a aplicação da figura do justo impedimento no 

cumprimento das obrigações declarativas fiscais, relativamente a contribuintes ou contabilistas 

certificados, as situações de infeção ou de isolamento profilático declaradas ou determinadas por 

autoridade de saúde; 

 

 Deve reforçar-se a divulgação de informação no Portal das Finanças sobre os serviços eletrónicos e de 

atendimento telefónico que devem ser utilizados de forma preferencial para evitar deslocações 

presenciais aos serviços de finanças.  

 

Para mais informações, por favor contacte: 

Lisboa: +351 210 427 500 

Porto: +351 225 439 200 
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