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APOIOS ÀS EMPRESAS – COVID 19 

 

MEDIDAS FISCAIS | CONTRIBUIÇÕES SEGURANÇA SOCIAL 

 

O Conselho de Ministros de 26 de março de 2020 aprovou um conjunto de medidas 

extraordinárias e temporárias, que visam ajudar as empresas a suportar o impacto 

económico provocado pela epidemia do Covid 19. Estas medidas consistem em aliviar 

e flexibilizar os compromissos obrigatórios por parte das empresas, em matéria de 

pagamentos de impostos e no estabelecimento de novas regras de pagamento 

aplicadas às contribuições da Segurança Social, quer pela entidade empregadora quer 

pelo empregado. 

Estas medidas aplicam-se aos meses de março, abril e maio de 2020, mas continuarão 

a ser revistas periodicamente para procurar assegurar a preservação do emprego e a 

manutenção das empresas viáveis. 

Assim sendo, passamos a descriminar estas novas medidas de uma forma mais 

detalhada. 

 

A – Medidas Fiscais 

 

No que concerne às medidas fiscais, e com o intuito de mitigar o impacto económico 

do COVID-19 e diminuir os efeitos que eventuais medidas de contingência adotadas 

pelas empresas e serviços públicos possam vir a representar ao nível do cumprimento 

voluntário, foram aprovadas medidas de dilação relativamente aos prazos 

nomeadamente: 

 

1. Obrigações Fiscais – IRC 

• Adiamento do primeiro Pagamento Especial por Conta de 31 de março para 

30 de junho de 2020 (apenas para sujeitos passivos com período de tributação 

coincidente com o ano civil); 

• Prorrogação do prazo de entrega da declaração Modelo 22, e do 

pagamento do IRC, para 31 de julho 2020 (apenas para sujeitos passivos com 

período de tributação coincidente com o ano civil); 

• Prorrogação do 1º pagamento por conta de 31 de julho para 31 de agosto de 

2020 (apenas para sujeitos passivos com período de tributação coincidente 

com o ano civil). 

• Todas as empresas podem beneficiar destas medidas do IRC. 
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• As Retenções na fonte de IRC podem também ser fracionadas nas mesmas 

condições do IRS; 

 

 

2. Entrega de Retenções na Fonte – IRS 

• A entrega das retenções na fonte de IRS pode ser fracionada em 3 ou 6 

meses, já a partir de abril. 

• Os pagamentos que podem ser fracionados no âmbito da entrega das 

retenções na fonte de IRS da seguinte forma: 

a) Todas as retenções na fonte de IRS devidas a 20/abril, 20/maio e 

20/junho; 

b) 1ª prestação vence na data de cumprimento da obrigação e restantes 

prestações vencem na mesma data, nos meses seguintes; 

 

3. Entrega de pagamentos de IVA – Principais medidas: 

• A entrega do IVA ao Estado pode ser fracionada em 3 ou 6 meses a partir 

de abril. 

• Os pagamentos que podem ser fracionados no âmbito da entrega do IVA ao 

Estado são: 

a) Todos os pagamentos de IVA: 

• Regime mensal – a 15/abril, 15/maio e 15/junho 

• Regime trimestral – a 20/maio 

b) 1ª prestação vence na data de cumprimento da obrigação e restantes 

prestações vencem na mesma data, nos meses seguintes. 

 

4. Comunicação à Autoridade Tributária da modalidade de pagamento 

 

Para a entrega das retenções na fonte de IRS a comunicação é feita do seguinte 

modo: 

• Mediante pedido no Portal das Finanças (validação automática), para 

empresas e trabalhadores independentes com VN até 10M€ em 2018, 

com atividades encerradas ou com início/reinício de atividade em 2019 

• Mediante pedido no Portal das Finanças (validação casuística), para as 

restantes, condicionada à submissão de certificação por ROC ou CC da 

quebra de atividade 

  

Para a entrega de pagamentos de IVA a comunicação é feita do seguinte modo: 

https://www.portaldasfinancas.gov.pt/at/html/index.html
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• Mediante pedido no Portal das Finanças (validação automática), para 

empresas e trabalhadores independentes com VN até 10M€ em 2018, 

com atividades encerradas ou com início/reinício de atividade em 2019 

• Mediante pedido no Portal das Finanças (validação casuística), para as 

restantes, condicionada à submissão de certificação por ROC ou CC da 

quebra de atividade 

 

B – Contribuições para a Segurança Social 

 

O Governo definiu ainda no seu pacote, medidas para o pagamento das Contribuições 

para a Segurança Social, mediante o número de postos de trabalho. 

• Diferimento de 2/3 do pagamento das contribuições sociais da responsabilidade 

da entidade empregadora de março, abril e maio de 2020 para o 2º semestre de 

2020, pagos através de um plano de prestação pelo período de 3 ou 6 meses. 

1. Quem pode beneficiar: 

Têm direito ao diferimento do pagamento de contribuições as entidades 

empregadoras dos setores privado e social com: 

• Menos de 50 trabalhadores; 

• Um total de trabalhadores entre 50 e 249, desde que apresentem uma quebra 

de, pelo menos, 20 % da faturação comunicada através do e-fatura nos 

meses de março, abril e maio de 2020, face ao período homólogo do ano anterior 

ou, para quem tenha iniciado a atividade há menos de 12 meses, à média do 

período de atividade decorrido; 

• Um total de 250 ou mais trabalhadores, desde que se trate de instituição 

particular de solidariedade social ou equiparada, ou que a atividade dessas 

entidades empregadoras se enquadre nos setores encerrados nos termos 

do artigo 7.º do Decreto n.º 2-A/2020, de 20 de março, ou nos setores da aviação 

e do turismo, ou que a atividade dessas entidades empregadoras tenha sido 

suspensa, por determinação legislativa ou administrativa, desde que 

apresentem uma quebra de, pelo menos, 20 % da faturação comunicada 

através do e-fatura nos meses de março, abril e maio de 2020, face ao período 

homólogo do ano anterior ou, para quem tenha iniciado a atividade há menos de 

12 meses, à média do período de atividade decorrido.de instituição particular de 

solidariedade social ou equiparada,  

• Os trabalhadores independentes também podem beneficiar da medida. 

2) Pagamento diferido por parte das entidades empregadoras 
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As contribuições da responsabilidade da entidade empregadora, devidas 

nos meses de março, abril e maio de 2020, podem ser pagas da seguinte forma: 

 

• Um terço do valor das contribuições é pago no mês em que é devido; 

• O montante dos restantes dois terços é pago em prestações iguais e sucessivas: 

Nos meses de julho, agosto e setembro de 2020; ou 

Nos meses de julho a dezembro de 2020. 

• As quotizações dos trabalhadores devem ser pagas nos meses em que são 

devidas. 

 

3) Pagamento diferido dos trabalhadores independentes 

 

As contribuições dos trabalhadores independentes, devidas nos meses de 

abril, maio e junho de 2020, podem ser pagas da seguinte forma: 

• Um terço do valor das contribuições é pago no mês em que é devido; 

• O montante dos restantes dois terços é pago em prestações iguais e sucessivas: 

• Nos meses de julho, agosto e setembro de 2020; ou nos meses de julho a 

dezembro de 2020. 

 

C – Outras questões importantes 

1.Como se indica em que meses se pretende pagar? 

As entidades empregadoras e trabalhadores independentes devem indicar na 

Segurança Social Direta em julho de 2020 qual dos prazos de pagamento que 

pretendem utilizar. 

 

2.Como são demonstrados os requisitos da quebra de faturação? 

Os requisitos do plano de prestação relativos à faturação são demonstrados pela 

entidade empregadora durante o mês de julho de 2020, conjuntamente com certificação 

do contabilista certificado da empresa. 

 

3.Como se afere o número de trabalhadores? 

O número de trabalhadores a que se refere o número anterior é aferido por referência à 

declaração de remunerações relativa ao mês de fevereiro de 2020. 
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4.O pagamento diferido das contribuições é obrigatório? 

Não. O pagamento diferido das contribuições sociais é facultativo não impedindo o 

pagamento integral das contribuições devidas pelas entidades empregadoras. 

 

5.Pode acumular com outros apoios? 

Sim, esta medida é cumulativa com outras medidas extraordinárias no âmbito da crise 

COVID-19. 

 

6.O que acontece se não pagar 1/3 da contribuição dentro do prazo? 

Caso uma entidade empregadora ou trabalhador independente não pague 1/3 do valor 

das contribuições de algum dos meses dentro do prazo, termina a possibilidade de 

acesso a este regime. 

 

7. E se a entidade empregadora já tiver efetuado o pagamento da totalidade das 

contribuições devidas em março de 2020? 

Às entidades empregadoras que já efetuaram o pagamento da totalidade das 

contribuições devidas em março de 2020, o diferimento do pagamento das contribuições 

inicia-se em abril de 2020 e termina em junho de 2020. 

 

8.Para o diferimento do pagamento é necessário requerimento? 

O diferimento do pagamento de contribuições da responsabilidade da entidade 

empregadora e dos trabalhadores independentes não se encontra sujeito a 

requerimento. A atribuição é oficiosa pelos serviços da Segurança Social. 

 

9. Como posso proceder ao pagamento de 1/3 da contribuição? 

As entidades empregadoras devem proceder ao cálculo do valor a pagar: valor total das 

quotizações apuradas mais 1/3 do valor das contribuições de entidade empregadoras. 

Os trabalhadores independentes devem utilizar o documento para pagamento 

disponível na Segurança Social Direta. 
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Mais informações 

Consulte o documento Quadros explicativos para empresas (ficheiro PDF), com 

exemplos práticos das medidas concedidas, em matéria de tributação dos impostos e 

das contribuições à Segurança Social. 

 

Nota: Este documento foi elaborado com base em informação divulgada pelas 

entidades oficiais, mas não dispensa a consulta e leitura dos documentos originais, nem 

a consulta dos sites institucionais, em virtude desta informação estar a sofrer 

permanentes atualizações, em função da evolução da situação de pandemia a nível 

nacional. Sugere-se a consulta do Decreto-Lei n.º 10-F/2020, de 26 de março de 2020 

e o Declaração de Retificação n.º 13/2020 de 28 de março. 

https://covid19estamoson.gov.pt/wp-content/uploads/2020/03/20200327-1000-Quadros-explicativos-para-empresas_Completo.pdf
https://dre.pt/application/conteudo/130779506
https://dre.pt/application/conteudo/130835103

