
 

 

IRC 
• Ofício Circulado n.º 20225, de 02 de julho de 2020: Prova dos requisitos de aplicação do 

regime previsto no artigo 51.º do Código do IRC  
 

Vem o presente ofício circulado esclarecer quanto aos meios de prova que podem ser admitidos nos 
termos dos números 3 e 4 do artigo 51.º-B do Código do IRC para comprovação dos requisitos 
previstos no artigo 51.º do mesmo Código (Eliminação da dupla tributação económica de lucros e 
reservas distribuídos). 
 
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal 

 

• Despacho 296/2020/XXII, de 31 de julho: Prorrogação do prazo de entrega da Declaração 
Modelo 22  
 

Vem o presente despacho conceder uma tolerância na entrega da Declaração Modelo 22 de IRC, 
relativa a 2019. A entrega pode ser efetuada até ao dia 3 de agosto de 2020, sem quaisquer 
penalidades. 
 
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao 

 

 

IRS 
• Despacho 258/2020-XXII, de 16 de julho de 2020: Prorrogação do pagamento por conta 

de IRS 
 

Vem o presente despacho proceder à prorrogação do primeiro pagamento por conta de IRS até 31 de 
agosto 
 
http://www.jornaldaconstrucao.pt/downloads/file219_pt.pdf 
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IVA 
• Ofício Circulado n.º 30224, de 01 de julho de 2020: Prorrogação do prazo para entrega da 

Declaração Periódica e pagamento do respetivo imposto:  
 

Vem o presente despacho proceder à prorrogação do prazo para entrega da Declaração Periódica e 
pagamento do respetivo Imposto – Apuramento do Imposto com base no sistema E-Fatura – 
Complemento ao Ofício-Circulado N.º 30221, de 2020-05-12. 
 
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal 

 
 OUTROS ASSUNTOS 
• Despacho 259/2020-XXII, de 16 de julho de 2020: Adiamento do prazo de entrega da 

IES/DA 
 

Vem o presente despacho alargar o prazo de entrega da IES/DA para 15 de setembro de 2020. 
 
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal 

 

• Lei n.º 29/2020, de 31 de julho de 2020: Medidas fiscais de apoio às micro, pequenas 
e médias empresas no quadro da resposta ao novo coronavírus SARS-CoV-2 e à 
doença COVID-19:  

 
Vem a presente Lei estabelecer as medidas fiscais de apoio às micro, pequenas e médias empresas 
no quadro da resposta ao novo coronavírus SARS-CoV-2 e à doença COVID-19 
 
https://dre.pt/application/conteudo/139209028 
 

• Lei n.º 27-A/2020 de 24 julho de 2020 (Orçamento Suplementar):  
 
Procede à alteração à Lei n.º 2/2020, de 31 de março (Orçamento do Estado para 2020), e de 
diversos diplomas:  
 
Vem a presente Lei proceder à segunda alteração à Lei n.º 2/2020, de 31 de março (Orçamento 
do Estado para 2020), e à alteração de diversos diplomas 

 
https://dre.pt/application/conteudo/138762310 
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• Ofício Circulado n.º 15784/2020, de 28 de julho de 2020: Taxas de câmbio para a 
determinação do valor aduaneiro, a utilizar de 1 a 31 de agosto de 2020:  

 

Vem o presente ofício circulado indicar as taxas de câmbio para a determinação do valor aduaneiro, 
a utilizar de 1 a 31 de agosto de 2020. 
 
https://info-aduaneiro.portaldasfinancas.gov.pt/pt/legislacao_aduaneira 
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