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Flexibilização do pagamento de impostos e da circulação de faturas

Pagamento de impostos em prestações

Flexibilização do pagamento de impostos para as empresas e 
trabalhadores independentes, a qual permite que na data de 
vencimento da obrigação de pagamento a mesma possa ser 
cumprida de uma das seguintes formas:

• Pagamento imediato, nos termos habituais; ou

• Pagamento fracionado em três ou seis prestações mensais, 
sem a aplicação de juros.

Esta medida abrange os pagamentos do IVA nos regimes 
mensal (devidos a 15/abril, 15/maio e 15/junho) ou trimestral 
(devidos a 20/maio) e a entrega de retenções na fonte de IRS 
e IRC devidas a 20/abril, 20/maio e 20/junho.

A primeira prestação vence na data de cumprimento da 
obrigação e as restantes prestações vencem no mesmo dia dos 
meses seguintes.

Exemplo

Uma Empresa opta pelo pagamento fracionado do IVA devido 
em abril, em maio e em junho, em 3 prestações.

• Em abril deve pagar 1/3 do montante respeitante a este 
mês.

• Em maio deve pagar a primeira prestação de 1/3 relativa ao 
IVA devido em maio e a segunda prestação, de 1/3, do IVA 
que era devido em abril.

• Em junho deverá efetuar o pagamento de 1/3 do IVA devido 
em junho (primeira prestação); 1/3 do IVA que era devido 
em maio (segunda prestação); e a última prestação, 
correspondente a 1/3, do IVA devido em abril.

Mecanismos excecionais de apoio à tesouraria

IVAApoio à tesouraria Obrigações acessórias

LEGISLAÇÃO RELEVANTE

 Decreto-Lei n.º 10-F/2020, de 26 de Março

 Declaração de Retificação n.º 13/2020, de 28 de 
março

https://dre.pt/application/conteudo/130779505
https://dre.pt/application/conteudo/130835103
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Flexibilização do pagamento de impostos e da circulação de faturas

Mecanismos excecionais de apoio à tesouraria

IVAApoio à tesouraria Obrigações acessórias

• Valor do IRS a pagar a 20/4/2020, 20/5/2020 e 20/6/2020: 1.000.000 EUR

• 3 prestações de 333.333 EUR (por opção, 6 prestações de 166.667 EUR)

333.333 333.333 333.333

333.333 333.333 333.333

333.333 333.333 333.333

1.000.000 1.000.000 1.000.000

333.333 666.666 1.000.000 666.666 333.333

Pagamentos sem regime excecional

Pagamentos com regime excecionalTotal
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Pagamento de impostos em prestações

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

• Trabalhadores independentes;

• Empresas com volume de negócios inferior a EUR 10 
milhões, no exercício de 2018 (aferido nos termos do artigo 
143.º do Código do IRC); cujo início (ou reinício) de 
atividade tenha ocorrido depois de 1 de janeiro de 2019 
(desde que não tenham apresentado volume de negócios em 
2018); ou cuja atividade se enquadre nos setores 
encerrados nos termos do artigo 7º do Decreto n.º 2 
A/2020, de 20 de março.

As restantes empresas ou trabalhadores independentes podem 
requerer esta medida, no Portal das Finanças quando 
demonstrem uma diminuição da faturação comunicada através 
do E-fatura de, pelo menos, 20 % na média dos três meses 
anteriores ao mês a que a obrigação diz respeito, face ao 
período homologo do ano anterior. Esta demonstração deve ser  
certificada por ROC ou CC.

LEGISLAÇÃO RELEVANTE

 Decreto-Lei n.º 10-F/2020, de 26 de Março

 Declaração de Retificação n.º 13/2020, de 28 de 
março

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 (com a respetiva certificação de ROC ou CC).

Foi também anunciado o adiamento das contribuições sociais 
devidas pelas entidades empregadores e trabalhadores 
independente, desenvolvido adiante.

Flexibilização do pagamento de impostos e da circulação de faturas

Mecanismos excecionais de apoio à tesouraria

IVAApoio à tesouraria Obrigações acessórias

https://dre.pt/application/conteudo/130473161
https://dre.pt/application/conteudo/130779505
https://dre.pt/application/conteudo/130835103
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Flexibilização do pagamento de impostos e da circulação de faturas

Mecanismos excecionais de apoio à tesouraria

IVAApoio à tesouraria Obrigações acessórias

Diferimento do pagamento de contribuições para a 
Segurança Social

Redução das contribuições para a Segurança Social, através de 
adesão na Segurança Social Direta, nos seguintes termos:

• Pagamento de 1/3 das contribuições da responsabilidade da 
entidade empregadora, devidas a 20/março1, 20/abril e 
20/maio;

• Ativação automática de um plano prestacional (de 3 ou 6 
meses) relativamente ao valor remanescente (restantes 
2/3), diferido para o 2º semestre (a partir de Julho inclusive)

A opção por este regime é facultativa, podendo proceder-se ao 
pagamento imediato, nos termos habituais.

Esta medida é aplicável a trabalhadores independentes, e a 
entidades empregadoras dos setores privado e social até 50 
postos de trabalho, sendo este número aferido por referência à 
declaração de remunerações do mês de fevereiro de 2020.

1 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.

Este regime aplica-se ainda às entidades empregadoras que 
cumpram os seguintes requisitos:

• Total de trabalhadores entre 50 e 249, desde que 
apresentem uma quebra de, pelo menos, 20 % na 
faturação 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.

• Tenham 250 trabalhadores ou mais, e apresentem uma 
quebra de, pelo menos, 20 % na faturação 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) 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.

https://dre.pt/application/conteudo/130473161
https://dre.pt/application/conteudo/130243053
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Flexibilização do pagamento de impostos e da circulação de faturas

Mecanismos excecionais de apoio à tesouraria

IVAApoio à tesouraria Obrigações acessórias

• Valor das Contribuições a pagar a 20/3/2020, 20/4/2020 e 20/5/2020: 1.000.000 EUR

• 1/3: 333.333 EUR

• 2/3: 666.667 EUR; 3 prestações de 222.222 EUR (por opção 6 prestações de 111.111 EUR)

333.333

333.333

333.333

1.000.000 1.000.000 1.000.000

333.333 333.333 333.333 666.666

Pagamentos sem regime excecional

Pagamentos com regime excecional

Total

222.222

222.222

222.222

666.666

222.222

222.222

222.222

666.666

222.222

222.222

222.222
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Transmissões de bens a título gratuito efetuadas ao 
Estado, às IPSS e às ONGs

São isentas de IVA as transmissões de bens a título gratuito 
efetuadas ao Estado, às instituições particulares de 
solidariedade social e às organizações não governamentais 
sem fins lucrativos para posterior colocação à disposição de 
pessoas carenciadas, entendendo-se como tal as pessoas que 
se encontram a receber cuidados de saúde no atual contexto 
pandémico.

A isenção de IVA em apreço confere direito à dedução, 
permitindo, assim, ao sujeito passivo de IVA que doa os bens 
recuperar o IVA suportado na sua aquisição.

Não se exige que o Estado, as IPSS e/ou as ONGs transmitam 
a propriedade dos bens para as pessoas a receber os cuidados 
de saúde, bastando a colocação à sua disposição de tais bens.

LEGISLAÇÃO RELEVANTE

 Despacho nº 122/2020-XXII, de 24 de março, do 
SEAF

Flexibilização do pagamento de impostos e da circulação de faturas

IVA

IVAApoio à tesouraria Obrigações acessórias

https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/Despacho_SEAF_122_2020_XXII.pdf
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Na área do IVA podem ser adotadas algumas medidas que 
permitem mitigar impactos financeiros negativos e, 
consequentemente, melhorar a posição de tesouraria.

Pedidos de reembolso de IVA

Deverá ponderar-se o pedido de reembolso de todas as 
situações de crédito de IVA perante o Estado, bem como 
acelerar a periodicidade destes pedidos (todos os meses ou 
trimestres, conforme a periodicidade declarativa), caso sejam 
recorrentes. Em situações de crédito pontual, em que se 
antecipa que nos períodos seguintes, isoladamente 
considerados, se verificará uma situação de pagamento, 
poderá ser efetuado um pedido parcial de reembolso do crédito 
de IVA, por forma a permitir um saldo a transitar para a 
próxima declaração periódica, que compense o IVA que haveria 
a pagar na mesma.

IVA de créditos em mora ou incobráveis

O recurso à recuperação do IVA contido em créditos em mora 
ou considerados incobráveis é hoje um processo mais expedito, 
dado o OE para 2020 ter reduzido para metade alguns dos 
prazos aplicáveis.

Além das medidas expressamente previstas no 
âmbito do IVA para apoio às empresas e 
manutenção do emprego, com vista à mitigação 
dos impactos causados pelo COVID-19, 
entendemos ser de ponderar o recurso a 
mecanismos já existentes previstos na atual 
legislação portuguesa que permitem uma 
melhoria da posição de tesouraria.

NOTAS IMPORTANTES

IVAApoio à tesouraria Obrigações acessórias

Flexibilização do pagamento de impostos e da circulação de faturas

IVA
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Autoliquidação nas importações de bens

O regime de autoliquidação de IVA na importação de bens 
permite evitar a necessidade de pagamento do imposto à 
Alfândega, para depois recuperar o mesmo apenas na 
declaração periódica.

Notas de crédito sem regularização de IVA

A emissão de notas de crédito com IVA confere o direito ao 
emitente de recuperar o imposto em causa, uma vez munido 
do comprovativo do reembolso do valor ao cliente ou de prova 
de que este tomou conhecimento da correção. A emissão das 
notas de crédito sem IVA permite evitar a devolução do 
imposto ao cliente e recuperação apenas na declaração 
periódica. Esta possibilidade fará sentido quando o cliente tem 
uma capacidade de recuperação integral do IVA e fará ainda 
mais sentido se o sujeito passivo emitente da nota de crédito 
se encontrar em crédito de imposto.

Privilegiar a aquisição de bens e serviços com aplicação 
de autoliquidação

Todas as aquisições efetuadas com autoliquidação de IVA 
evitam a necessidade de desembolso do imposto para o 
fornecedor. Trata-se de uma vantagem que fará sentido 
sempre que os prazos de pagamento aos fornecedores sejam 
inferiores ao prazo de recuperação do imposto, se este tiver 
que lhes ser pago.

Trabalhos de otimização do IVA (médio prazo)

Implementação de procedimentos que permitam reduzir o 
montante de IVA considerado como um custo. Trata-se de uma 
medida particularmente relevante para entidades que 
desenvolvam atividades que não conferem o direito a 
recuperar integralmente o IVA das suas despesas. Contudo, 
mesmo entidades que o podem fazer poderão ter áreas de 
oportunidade, como sejam, a título de exemplo, as despesas 
que estejam a ser eventualmente mal enquadradas nas 
limitações do artigo 21º do Código do IVA ou as despesas com 
ofertas de bens e serviços em que se liquide ou não recupere 
imposto e que, neste caso, sejam suscetíveis de ter outro 
enquadramento mais favorável.

Flexibilização do pagamento de impostos e da circulação de faturas

IVA

IVAApoio à tesouraria Obrigações acessórias
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Declaração periódica de IVA referente ao período de 
fevereiro

Aos sujeitos passivos que:

• tenham um volume de negócios referente ao ano 2019 até 
EUR 10 milhões; ou,

• tenham iniciado a sua atividade em/ou após 1 de janeiro de 
2020; ou,

• tenham reiniciado a sua atividade em ou após 1 de janeiro 
de 2020 e não tenham obtido volume de negócios no ano 
2019.

é conferida a possibilidade de a declaração periódica de IVA 
referente ao período de fevereiro de 2020, ser entregue tendo 
por base apenas os dados constantes no E-fatura, devendo a 
mesma ser retificada (se aplicável) através da apresentação de 
uma declaração de substituição.

A entrega da declaração de substituição não dará origem a 
quaisquer penalidades, desde que a sua submissão e respetivo 
pagamento/acerto se verifique durante o mês de julho de 
2020.

Flexibilização do pagamento de impostos e da circulação de faturas

Obrigações acessórias

Apoio à tesouraria IVA

Emissão de faturas em formato pdf.

Possibilidade de emissão de faturas em formato pdf, durante 
os meses de abril, maio e junho, sendo as mesmas 
equiparadas, para efeitos fiscais, a faturas eletrónicas.

LEGISLAÇÃO RELEVANTE

 Despacho n.º 129/2020-XXII de 27 de março de 
2020

Obrigações acessórias

http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/Despacho_SEAF_129_2020_XXII.pdf
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