
 

 

IRC 
 

• Ofício Circulado n.º 20224, de 05 de junho de 2020 
 

Vem o presente ofício circulado proceder à alteração das taxas de derrama municipal incidentes 
sobre o lucro tributável do período fiscal de 2019. 

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

 

 

 OUTROS ASSUNTOS 
 

• Resolução do Conselho de Ministros n.º 41/2020, de 4 de junho de 2020 – Programa 
de Estabilização Económica e Social: principais medidas fiscais - COVID-19 

 
Vem a presente Resolução do Conselho de Ministros n.º 41/2020, de 4 de junho, publicada no Diário 
da República de 6 de junho de 2020, aprovar o Programa de Estabilização Económica e Social 
(PEES), destinado a dar resposta às consequências da pandemia da COVID-19. 
 
https://dre.pt/application/conteudo/135391594 
 

• Proposta de Orçamento Suplementar para 2020: Medidas fiscais  
 
A 9 de junho, o Governo entregou, na Assembleia da República, a proposta de Orçamento 
Suplementar para 2020. 

 
http://app.parlamento.pt/ 

 
  

• Taxas de câmbio para a determinação do valor aduaneiro, a utilizar de 1 a 31 de julho 
de 2020: Ofício Circulado n.º 15776/2020, de 22 de junho 2020 

 

Vem o presente ofício circulado indicar as taxas de câmbio para a determinação do valor aduaneiro, 
a utilizar de 1 a 31 de julho de 2020. 
 
https://info-aduaneiro.portaldasfinancas.gov.pt/pt/legislacao_aduaneira 
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https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/instrucoes_administrativas/Documents/Oficio_circulado_20224_2020.pdf
https://dre.pt/application/conteudo/135391594
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679595842774f6a63334e7a637664326c756157357059326c6864476c3259584d7657456c574c33526c65485276637939776347777a4d793159535659756347526d&fich=ppl33-XIV.pdf&Inline=true
https://info-aduaneiro.portaldasfinancas.gov.pt/pt/legislacao_aduaneira/oficios_circulados_doclib/Documents/Oficio_circulado_15776_2020_DSTA.pdf


 

 

• Portaria n.º 160/2020, de 26 de junho de 2020 
 

Vem a presente portaria alargar o prazo de vigência da medida excecional relativa às 
comparticipações financeiras da segurança social, aprovado através da Portaria n.º 85-A/2020, de 3 
de abril. 

 
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/136675189/details/maximized 

 

• Diretiva (UE) 2020/876 do Conselho, Jornal Oficial da União Europeia n.º L 204/46, de 
26 de junho de 2020 

 
Vem a presente diretiva alterar a Diretiva 2011/16/UE para fazer face à necessidade urgente de diferir 
certos prazos para a apresentação e a troca de informações no domínio da fiscalidade devido à 
pandemia da doença COVID-19 - Diferimento facultativo de prazos (DAC 6 - Comunicação de 
mecanismos transfronteiriços). 

 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020L0876&from=PT 
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