
Medidas fiscais de apoio 
às micro, pequenas e 
médias Empresas no 
âmbito de combate à 
pandemia

Com o objectivo de apoiar as micro, pequenas e médias Empresas,

particularmente afectadas pela pandemia Covid-19, o Estado

Português implementou medidas fiscais, previstas na Lei n.º 29/2020

de 31 de Julho.

Em termos gerais, as medidas visam conferir maior liquidez às

Empresas, pelo que se recomenda a sua consideração e análise

cuidada.

Estas medidas entraram em vigor a 1 de Agosto de 2020 mantendo-se

até ao final do ano em que cessem as medidas excepcionais de

resposta à pandemia Covid-19.

Apresentamos de seguida as medidas que consideramos gerar mais

impacto na esfera das Empresas.
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Vitor Andrade André

Duarte Marques da Cruz

Tito Barros Caldeira
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http://legalmca.com/pt_PT/duarte-marques-da-cruz/
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Entre as medidas previstas na Lei entendemos ser de destacar as seguintes:

A MC&A poderá assistir os seus Clientes na identificação das alternativas que se mostrem mais

eficientes em cada caso concreto assim como na verificação dos pressupostos de fruição das

mencionadas medidas.
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▪ Suspensão temporária da realização do

Pagamento por Conta de Imposto sobre o

Rendimento das Pessoas Colectivas (IRC)

▪ Possibilidade de reembolso da parte do

Pagamento Especial por Conta (“PEC”) que

não foi deduzida, antes do final do período

definido no Artigo 93.º, n.º 3 do Código do

IRC, a partir do primeiro período de tributação

seguinte

▪ Estabelecimento dum prazo máximo para a

efectivação do reembolso do Imposto sobre o

Valor Acrescentado (IVA), do IRC e do

Imposto sobre o Rendimento de Pessoas

Singulares (IRS), quando o resultado da

retenção na fonte de pagamentos por conta

ou liquidações, for superior ao imposto devido

▪ Dispensa dos pagamentos por conta definidos

nos Artigos 105.º, 106.º e 107.º do Código do

IRC

▪ Possibilidade de solicitação, durante o ano de

2020, do reembolso integral da parte do PEC

que não foi deduzida até ao ano de 2019, com

dispensa do cumprimento do prazo definido

no Artigo 93.º, n.º 3 do Código do IRC

▪ Quando o montante de retenção na fonte, de

pagamentos por conta ou de liquidações de

IVA for superior ao imposto devido, o

reembolso será efectuado em 15 dias após a

entrega da declaração por parte do sujeito

passivo, relativamente ao IVA, IRC e IRS


