
 

 

Nº 10/20 

OUTUBRO | 2020 

 Página 1 de 2 

IRC e IRS 
 Despacho n.º 8844-B/2020, Diário da República n.º 179/2020, Série II, 2.º Suplemento de 

14.09.2020 

 

Vem o presente despacho determinar que a AT deverá disponibilizar oficiosamente aos contribuintes 
a faculdade de pagamento em prestações, sem necessidade de prestação de garantia nos termos do 
Decreto-Lei n.º 492/88, de 30 de dezembro, de dívidas de imposto sobre o rendimento das pessoas 
singulares (IRS) e de imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas (IRC) de valor igual ou 
inferior, respetivamente, a € 5000 e € 10 000, independentemente da apresentação do pedido. 
 
https://dre.pt/application/conteudo/142735618 
 

 Declaração de Retificação n.º 34/2020, Diário da República n.º 170/2020, Série I, de 
01.09.2020 

 

Vem a presente declaração retificar a Lei n.º 48/2020, de 24 de agosto, que «Altera o Código do IRS 
e a Lei n.º 119/2019, de 18 de setembro». 
 
https://dre.pt/home/-/dre/141597644/details/maximized 

 
 

IVA 
 Decreto-Lei n.º 74/2020, Diário da República n.º 187/2020, Série I, de 24.09.2020 

 

Vem o presente decreto-lei alterar a taxa de IVA aplicável aos fornecimentos de eletricidade em relação 

a determinados níveis de consumo e potências contratadas em baixa tensão normal. 

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/143616729/details/maximized 

 Portaria n.º 215/2020, Diário da República n.º 177/2020, Série I, de 10.09.2020 
 

Vem a presente portaria aprovar o novo modelo da declaração recapitulativa a que se referem a alínea i) 
do n.º 1 do artigo 29.º do Código do IVA e a alínea c) do n.º 1 do artigo 30.º do Regime do IVA nas 
Transações Intracomunitárias, bem como as respetivas instruções de preenchimento. 

 
https://dre.pt/home/-/dre/142487105/details/maximized 

 
 



 

 

Nº 10/20 

OUTUBRO | 2020 

 Página 2 de 2 

 OUTROS ASSUNTOS 
 Decreto-Lei n.º 78-A/2020, Diário da República n.º 190/2020, 1.º Suplemento, Série I, 

de 29.09.2020 
 

Vem o presente decreto-lei alterar as medidas excecionais e temporárias relativas à pandemia da 
doença COVID-19. 
 
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/144010968/details/maximized 
 

 Despacho n.º 9123/2020, Diário da República n.º 188/2020, Série II, de 25.09.2020 

 

Vem o presente despacho fixar o preço unitário das estampilhas para os cigarros e o tabaco de 
enrolar que beneficiam de isenção de imposto sobre o tabaco. 

 
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/143719190/details/maximized?serie=II&date=2020-10-
01&dreId=143719181 

 

 

 Portaria n.º 220/2020, Diário da República n.º 184/2020, Série I, de 21.09.2020 
 
Vem a presente portaria proceder à atualização dos coeficientes de desvalorização da moeda a 
aplicar aos bens e direitos alienados durante o ano de 2020. 

 
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/143189705/details/maximized 

 

 Portaria n.º 218/2020, Diário da República n.º 181/2020, Série I, de 16.09.2020 
 

Vem a presente portaria proceder à segunda alteração da Portaria n.º 82-C/2020, de 31 de março, que 

criou a medida de Apoio ao Reforço de Emergência de Equipamentos Sociais e de Saúde e um regime 

extraordinário de majoração das bolsas mensais dos «Contrato emprego-inserção» (CEI) e «Contrato 

emprego-inserção+» (CEI+) 

 

https://dre.pt/pesquisa/-/search/142961486/details/maximized 


