
 

 

IVA 
 

• Lei n.º 13/2020, de 07 de maio de 2020 
 

Vem a presente lei estabelecer medidas fiscais, alargar o limite para a concessão de garantias, no 
âmbito da pandemia da doença COVID-19, e proceder à primeira alteração à Lei n.º 2/2020, de 31 
de março, Orçamento do Estado para 2020. 

 
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/133250481/details/maximized 
 

• Despacho n.º 5335-A/2020, de 07 de maio de 2020 
 

Vem o presente despacho estabelecer, no âmbito do combate à COVID-19, a aplicação da taxa 
reduzida de IVA ao gel desinfetante. 

 
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/133321088/details/maximized 
 

 

• Ofício Circulado n.º 30221, de 12 de maio de 2020 
 

Vem o presente ofício circulado clarificar e explicar a prorrogação do prazo para entrega da 
declaração periódica e pagamento do respetivo imposto – Apuramento do imposto com base no 
sistema e-fatura – Prorrogação do prazo para entrega da declaração de informação contabilística e 
fiscal, anexos e mapas recapitulativos 

 
https://at.madeira.gov.pt/ficheiros/Oficio_Circulado_30221_2020.pdf 
 

• Despacho n.º 5638-A/2020, de 20 de maio de 2020 
 

Vem o presente despacho aprovar as listas das entidades que beneficiam da isenção de IVA na 
aquisição de bens necessários para o combate à COVID-19  

 
https://dre.pt/home/-/dre/134022027/details/maximized 
 

• Ofício Circulado n.º 30222, de 25 de maio de 2020 
 

Vem o presente ofício circulado clarificar e explicar a isenção aplicável aos bens necessários no 
combate ao surto de COVID-19, quando adquiridos pelo Estado, outros Organismos Públicos ou por 
Organizações sem fins lucrativos – Aplicação da Taxa Reduzida do Imposto a máscaras de proteção 
respiratória e gel desinfetante cutâneo.  

 
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal 
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 OUTROS ASSUNTOS 
• Despacho n.º 157/2020 XXII, de 04 de maio de 2020 

 
Vem o presente despacho proceder à prorrogação do prazo até 31 de julho de 2020 da aplicabilidade 
dos benefícios fiscais previstos no Estatuto do Mecenato e exclusão de tributação em Imposto do 
Selo. 

 
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal 

 

• Despacho n.º 5503-A/2020 de 13 de maio de 2020 
 

Vem o presente despacho determinar que a percentagem de lucro na comercialização, por grosso e 
a retalho, de dispositivos médicos e de equipamentos de proteção individual identificados no anexo 
ao Decreto-Lei n.º 14-E/2020, de 13 de abril, bem como de álcool etílico e de gel desinfetante cutâneo 
de base alcoólica, é limitada ao máximo de 15%.  

 
https://dre.pt/home/-/dre/133528491/details/maximized 

 

• Decreto-Lei n.º 20-G/2020 de 14 de maio de 2020 
 

Vem o presente decreto-lei estabelecer um sistema de incentivos à segurança nas micro, pequenas 
e médias empresas, no contexto da doença COVID-19 
 
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/133723684/details/normal 
 

• Taxas de câmbio para a determinação do valor aduaneiro, a utilizar de 1 a 30 de junho 
de 2020: Ofício Circulado n.º 15767/2020, de 22 de maio 2020 

 
Vem o presente ofício circulado indicar as taxas de câmbio para a determinação do valor aduaneiro, 
a utilizar de 1 a 30 de junho de 2020. 

 
https://info-aduaneiro.portaldasfinancas.gov.pt/pt/legislacao_aduaneira 
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