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Portugal | 20 de Março de 2020

Apoio às empresas no âmbito do surto de COVID-19 | Flexibilização dos
pagamentos de IVA, IRS e IRC retidos na fonte e de Contribuições para a
Segurança Social

Foi divulgado através de comunicado do Governo um conjunto de medidas económicas
para o segundo trimestre de 2020 que contemplam a flexibilização dos pagamentos dos
impostos (IVA, IRS e IRC retidos na fonte) e de Contribuições para a Segurança Social
no 2.º trimestre de 2020.

https://www.portugal.gov.pt/pt/gc22/comunicacao/noticia?i=governo-apresenta-medidas-
economicas-para-o-segundo-trimestre-de-2020.

Note-se que, apesar de este comunicado restringir a aplicação destas medidas a
empresas que preencham os critérios aí referidos, a Segurança Social divulgou ontem a
nota informativa que consta do respectivo site (que adiante se transcreve) e que sugere
que a medida divulgada será de aplicação geral sem dependência do preenchimento dos
requisitos enunciados no comunicado do Governo.

[http://www.seg-social.pt/noticias/-/asset_publisher/9N8j/content/adiamento-do-
pagamento-das-contribuicoes-correntes-a-seguranca-social]

Uma vez que estas medidas carecem de aprovação em Conselho de Ministros que
decorre neste momento, daremos conhecimento do texto final assim que o mesmo seja
conhecido.

Tax measures to support companies in the context of the COVID-19 outbreak|
Flexibility on VAT payments – CIT and PIT withholdings – Social security

The Portuguese Government made public a set of measures for the second trimester of
2020 through the communication issued by the Council of Ministers on 19 March. From a
tax standpoint, such measures include a flexibility on the payment of taxes (VAT, PIT and
CIT withholding payments) in the 2.º trimester of 2020.
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https://www.portugal.gov.pt/pt/gc22/comunicacao/noticia?i=governo-apresenta-medidas-
economicas-para-o-segundo-trimestre-de-2020.

Despite the limitations made within the referred communication to the eligibility criteria for
accessing such measures, yesterday the Portuguese Social Security made public a
communication (transcript below), that suggests that the measure will be applicable
regardless of the fulfilment of the criteria included in the Council of Ministers’
communication.

http://www.seg-social.pt/noticias/-/asset_publisher/9N8j/content/adiamento-do-
pagamento-das-contribuicoes-correntes-a-seguranca-social

The above measures are subject to the Council of Ministers’ approval currently taking
place. We will provide further information, as soon as the final wording of the measures is
made public.
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