BOLETIM QUINZENAL 13/2020
ATUALIDADES LEGAIS
JULHO 2020 – 1.ª QUINZENA

⓪ CORONAVÍRUS:
✓ ESTADO DE ALERTA >
Resolução do Conselho de Ministros 51-A/2020: Declara a situação de alerta até 14 de
julho, em todo o território nacional com exceção da Área Metropolitana de Lisboa;
Consultar

Decreto-Lei 28-B/2020 de 26 de junho: Estabelece o regime contraordenacional, no âmbito
da situação de calamidade, contingência e alerta;
Consultar

✓ PLANOS PRESTACIONAIS >
Portal da Segurança Social: Pagamento das contribuições diferidas entre março e junho de
2020 no âmbito da pandemia da doença COVID-19 (prestações mensais entre julho e
dezembro, no final de cada mês);
Consultar

OCC: Pagamento diferido de impostos e contribuições – Calendário;
Consultar

✓ LAY-OFF SIMPLIFICADO > PLMJ: Incentivo extraord. à normalização da atividade empresarial;
Consultar

✓ FÉRIAS > DGERT / ACT: Esclarecimento sobre férias gozadas durante o período de lay-off;
Consultar

✓ ATOS DE REGISTO > Decreto-Lei 30-A/2020 de 29 de junho: Prorroga até 31 de dezembro de
2020 a prática de atos por meios de comunicação à distância no âmbito de procedimentos
de registo, processos nos julgados de paz e conduzidos pelo INPI;
Diploma
Resumo DRE

✓ SETOR SOCIAL >
Portaria 162/2020 de 30 de junho: Altera a Portaria 82-C/2020 de 31 de março, que criou a
medida de Apoio ao Reforço de Emergência de Equipamentos Sociais e de Saúde;
Diploma
Informação IEFP

Portal da Segurança Social: Isenção de IVA na transmissão de bens necessários no combate
à COVID-19 – Lista de entidades abrangidas pelo Despacho 5638-A/2020 (atualização);
Consultar
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① ÂMBITO TRIBUTÁRIO / FINANÇAS:
✓ IRC >
Ofício-Circulado 20225/2020: Prova dos requisitos aplicáveis na eliminação da dupla
tributação económica de lucros e reservas distribuídos (artigos 51.º e 51.º-B);
Consultar

Lei 24/2020 de 6 de julho: Altera o Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas
Coletivas, no respeitante às assimetrias híbridas;
Consultar

✓ IVA > Ofício-Circulado 30224/2020: Prorrogação dos prazos de entrega das declarações
periódicas referentes aos meses de maio (17 de julho), junho (17 de agosto), 2.º trimestre
(22 de agosto), e respetivos pagamentos (dia 25 de cada mês);
Consultar

✓ SIFIDE II > ANI: Prorrogação até 31 de julho do prazo de candidatura ao Sistema de
Incentivos Fiscais em Investigação e Desenvolvimento Empresarial II – exercício de 2019;
Consultar

✓ RENDAS A CUSTOS ACESSÍVEIS > Portaria 166/2020 de 8 de julho: Regulamenta o procedimento
de atribuição do benefício previsto nos n.ºs 27 a 30 do artigo 71.º do Estatuto dos
Benefícios Fiscais (EBF);
Consultar

✓ EVASÃO FISCAL > Portal do Governo: Relatório de atividades de «Combate à fraude e evasão
fiscais e aduaneiras» – 2019;
Consultar

② ÂMBITO CONTRIBUTIVO / SEGURANÇA SOCIAL:
✓ CUIDADOR INFORMAL > Portal da Segurança Social: Requerimento do Estatuto de Cuidador
Informal através da Segurança Social Direta (formulário online);
Informação SS
Folheto
Guia Prático

✓ TRABALHADORES INDEPENDENTES > Portal da Segurança Social: Entrega eletrónica da
declaração de rendimentos relativos ao 2.º trimestre de 2020, até 31 de julho;
Consultar

✓ APOIOS SOCIAIS > Portal da Segurança Social: Datas de pagamento dos subsídios sociais e
pensões no mês de julho de 2020;
Consultar
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③ ÂMBITO LABORAL / EMPREGO:

④ ÂMBITO ADMINISTRATIVO / SETOR PÚBLICO:
✓ CONTRATAÇÃO > Resolução do Conselho de Ministros 52/2020: Fixa prazos para a conclusão
dos procedimentos referentes ao programa de regularização extraordinária dos vínculos
precários na Administração Pública;
Consultar

⑤ ÂMBITO COMERCIAL / DIVERSOS:
✓ PRÉDIOS RÚSTICOS > Decreto-Lei 29/2020 de 29 de junho: Cria um programa de apoio ao
emparcelamento rural simples, designado «Emparcelar para Ordenar»;
Consultar

✓ APOIO JUDICIÁRIO > Portaria 161/2020 de 30 de junho: Atualiza o valor da unidade de
referência constante da tabela anexa à Portaria 1386/2004 de 10 de novembro, na sua
redação atual (honorário de advogados e solicitadores);
Consultar

⑥ AGENDA DA PRÓXIMA QUINZENA:
✓ Até segunda-feira 13 de julho
E-FATURA > Comunicação eletrónica (via ficheiro SAFT) dos elementos das faturas emitidas
no mês de junho de 2020;
✓ Até quarta-feira 15 de julho
IVA > (PRORROGAÇÃO DO PRAZO ATÉ 25 DE JULHO) Pagamento do imposto relativo à declaração
periódica do mês de maio de 2020 (acrescido de eventuais fracionamentos de meses
anteriores);
CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES > Pagamento das contribuições e encargos com pensões
relativos ao mês de junho de 2020;
IES > (PRORROGAÇÃO DO PRAZO ATÉ 7 DE AGOSTO) Envio eletrónico da declaração anual e
respetivos anexos, reportados ao ano de 2019;
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✓ Até quarta-feira 15 de julho (continuação)
DOSSIER FISCAL > (PRORROGAÇÃO DO PRAZO ATÉ 31 DE AGOSTO) Constituição e entrega quando
aplicável, do processo de documentação fiscal referente ao exercício de 2019;
INTRASTAT > Envio eletrónico de informação estatística intracomunitária reportada ao mês
de junho de 2020;
✓ Até sexta-feira 17 de julho
IVA > (PRAZO PRORROGADO) Entrega eletrónica da declaração periódica referente ao mês de
maio de 2020, pelos sujeitos passivos enquadrados no regime mensal;
✓ Até segunda-feira 20 de julho
IRS > Liquidação do 1.º Pagamento por Conta – 2020, pelos titulares de rendimentos da
categoria B;
IRS / IRC > Pagamento do imposto retido na fonte durante o mês de junho de 2020
(acrescido de eventuais fracionamentos de meses anteriores);
SELO > Pagamento do imposto relativo ao mês de junho de 2020;
IVA >
Envio eletrónico da declaração recapitulativa (transmissões de bens e prestações de
serviços intracomunitários) referente ao mês de junho de 2020 / 2.º trimestre de 2020;
Pedido eletrónico de compensação forfetária dos produtores agrícolas relativa ao 1.º
semestre de 2020;
SEGURANÇA SOCIAL > Pagamento das contribuições referentes ao mês de junho de 2020;
FUNDOS DE COMPENSAÇÃO DO TRABALHO > Pagamento das entregas reportadas ao mês de
junho de 2020;
ADSE > (até ao dia de liquidação das respetivas remunerações ou pensões) Pagamento das
contribuições relativas ao mês de julho de 2020;
✓ Até terça-feira 21 de julho
BANCO DE PORTUGAL > Reporte eletrónico da Comunicação de Operações e Posições com o
Exterior (COPE) referente ao mês de junho de 2020, pelas entidades coletivas residentes
que realizem um total anual de transações igual ou superior a 100.000€;
✓ Até sábado 25 de julho
IVA > (PRAZO PRORROGADO) Pagamento do imposto relativo à declaração periódica do mês de
maio de 2020 (acrescido de eventuais fracionamentos de meses anteriores);
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✓ Até sexta-feira 31 de julho
IRC > (PRAZO PRORROGADO)
Entrega eletrónica da declaração de rendimentos Modelo 22 relativa ao ano de 2019, e
pagamento do respetivo imposto quando aplicável;
Candidatura ao benefício SIFIDE II (Sistema de Incentivos Fiscais em Investigação e
Desenvolvimento Empresarial) reportado ao exercício de 2019 (consultar inform. supra);
IRC > (PRORROGAÇÃO DO PRAZO ATÉ 31 DE AGOSTO) Liquidação do 1.º Pagamento por Conta –
2020, pelas entidades que apuraram imposto igual ou superior a 200€ no exercício anterior;
DERRAMA ESTADUAL > (PRORROGAÇÃO DO PRAZO ATÉ 31 DE AGOSTO) Liquidação do 1.º Pagamento
Adicional por Conta – 2020, pelas entidades que auferiram um lucro tributável superior a
1.500.000€ no ano transato;
IRS > Envio eletrónico da declaração Modelo 31, pelas entidades devedoras de rendimentos
sujeitos a retenção na fonte a taxas liberatórias cujos titulares residentes beneficiem de
isenção, dispensa de retenção ou redução de taxa no exercício de 2019;
IRS / IRC > Envio eletrónico da declaração Modelo 30, referente a rendimentos pagos ou
colocados à disposição de entidades não residentes durante o mês de maio de 2020;
IUC > Pagamento do imposto relativo aos veículos cujo aniversário de matrícula ocorra no
mês de julho;
SEGURANÇA SOCIAL >
Pagamento das contribuições diferidas entre março e junho de 2020 no âmbito da
pandemia da doença COVID-19 (consultar informações supra);
Declaração de rendimentos relativos ao 2.º trimestre de 2020, pelos trabalhadores
independentes (consultar informação supra);
ABONO DE FAMÍLIA > Prova Escolar eletrónica referente ao ano letivo 2020/2021.
Guia Prático
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