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IRC 
• Despacho n.º 338/2020-XXII, de 24 de agosto de 2020: Pagamentos por conta 

 

Vem o presente despacho estabelecer um regime de suspensão temporária dos pagamentos por 
conta do IRC, aplicável às empresas classificadas como micro, pequenas ou médias empresas 
(PME's) nos termos do artigo 2.º do anexo ao Decreto-Lei n.º 372/2007, de 6 de novembro. 
 
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal 
 

• Despacho n.º 8363/2020, de 31 de agosto de 2020: Dupla tributação internacional - mod. 
21-RFI a mod. 24-RFI 
 

Vem o presente despacho aprovar os modelos de formulários para efeitos de aplicação das 
convenções para evitar a dupla tributação internacional - mod. 21-RFI a mod. 24-RFI. 
 
https://dre.pt/application/file/a/141378225 

 
 

IVA 
• Lei n.º 49/2020, de 24 de agosto 

 

Vem a presente lei harmonizar e simplificar determinadas regras no sistema do imposto sobre o valor 

acrescentado (IVA) no comércio intracomunitário, transpondo as Diretivas (UE) 2018/1910 do Conselho, 

de 4 de dezembro de 2018, e 2019/475 do Conselho, de 18 de fevereiro de 2019 e alterando o Código do 

Imposto sobre o Valor Acrescentado, o Regime do IVA nas Transações Intracomunitárias e o Código dos 

Impostos Especiais de Consumo. 

https://dre.pt/application/file/a/140950590 

• Lei n.º 47/2020, de 24 de agosto 
 

Vem a presente lei transpor os artigos 2.º e 3.º da Diretiva (UE) 2017/2455 do Conselho, de 5 de dezembro 
de 2017, e a Diretiva (UE) 2019/1995 do Conselho, de 21 de novembro de 2019, alterando o Código do 
IVA, o Regime do IVA nas Transações Intracomunitárias e legislação complementar relativa a este 
imposto, no âmbito do tratamento do comércio eletrónico. 

 
https://dre.pt/application/file/a/140950588 

 
 

https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/Despacho_338_2020_XXII_SEAAF.pdf
https://dre.pt/application/file/a/141378225
https://dre.pt/application/conteudo/140950564
https://dre.pt/application/file/a/140950590
https://dre.pt/application/file/a/140950588
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• Despacho n.º 330/2020-XXII, de 13 de agosto de 2020: prorrogação do prazo de entrega 
da declaração periódica de IVA do mês de julho 2020 

 

Vem o presente despacho proceder à prorrogação do prazo de entrega da declaração periódica de 
IVA do mês de julho 2020 até 20 de setembro de 2020, devendo o pagamento ser efetuado até ao dia 
25 de setembro. 
 
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal 

 
 OUTROS ASSUNTOS 
• Ofício Circulado n.º 15787/2020, de 24 de agosto de 2020: Taxas de câmbio para a 

determinação do valor aduaneiro, a utilizar de 1 a 30 de setembro de 2020:  
 

Vem o presente ofício circulado indicar as taxas de câmbio para a determinação do valor aduaneiro, 
a utilizar de 1 a 30 de setembro de 2020. 
 
https://info-aduaneiro.portaldasfinancas.gov.pt/pt/legislacao_aduaneira 
 

• Decreto-Lei n.º 48/2020, de 03 de agosto de 2020: ficheiro SAF-T (PT) 
 
Vem o presente decreto-lei determinar a definição dos procedimentos a adotar no que se refere à 
submissão do ficheiro SAF-T (PT) relativo à contabilidade. 

 
https://dre.pt/application/file/a/139350622 

 

 

• Portaria n.º 195/2020 de 13 de agosto de 2020: Requisitos de criação do código de barras 
bidimensional (código QR) e do código único do documento (ATCUD) 
 
Vem a presente portaria regulamentar os requisitos de criação do código de barras bidimensional 
(código QR) e do código único do documento (ATCUD), surge na sequência de novas obrigações, 
criadas em fevereiro de 2019, de processamento de faturas pelos sujeitos passivos de IVA, uma 
medida de combate à fraude fiscal. 

 
https://dre.pt/application/file/a/140210458 

 

https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/Despacho_330_2020_XXII.pdf
https://info-aduaneiro.portaldasfinancas.gov.pt/pt/legislacao_aduaneira/oficios_circulados_doclib/Documents/Oficio_circulado_15787_2020_DSTA.pdf
https://dre.pt/application/file/a/139350622
https://dre.pt/application/file/a/140210458

