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ORÇAMENTO SUPLEMENTAR DO ESTADO PARA 2020 

LEI Nº 27-A/2020, DE 24 DE JULHO 

DISPOSIÇÕES FISCAIS 

 

 

 As disposições fiscais aprovadas pela Lei n.º 27-A/2020, de 

24.07, concentram-se nas seguintes áreas: 

 Regime especial de dedução de prejuízos fiscais (art. 11º); 

 Limitação extraordinária de pagamentos por conta em sede 

de IRS ou IRC (art. 12º); 

 Devolução antecipada de pagamentos especiais por conta 

não utilizados (art. 13º); 

 Incentivos às reestruturações empresariais (art. 14º); 

 Regime especial de transmissibilidade de prejuízos fiscais 

aplicável aos adquirentes de entidades consideradas 

empresas em dificuldade; 

 Crédito Fiscal Extraordinário ao Investimento II (art. 16º); 

 Regime especial de pagamento em prestações para dívidas 

tributárias e devidas à Segurança Social (art. 17º); 

 Outras; 

que iremos desenvolver e procurar, de forma sistematizada, dar a 

conhecer. 
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1. Regime especial de dedução de prejuízos fiscais 

Os prejuízos fiscais apurados nos períodos de tributação de 

2020 e 2021 por qualquer sujeito passivo de IRC que exerça, a 

título principal, uma actividade de natureza agrícola, comercial 

ou industrial, são deduzidos aos lucros tributáveis de um ou 

mais dos 12 períodos de tributação posteriores, sendo que: 

 O limite previsto no n.º 2 do art. 52º do CIRC de 70% é elevado 

para 80%, quando a diferença resulte da dedução de prejuízos 

fiscais apurados nos períodos de tributação de 2020 e 2021; 

 A contagem do prazo de reporte de prejuízos fiscais, aplicável 

aos vigentes no primeiro dia do período de tributação de 2020, 

fica suspensa durante esse período de tributação e o seguinte. 

 

2. Limitação extraordinária de pagamentos por conta 2020 

Os pagamentos por conta em IRS a efectuar em 2020, sendo que 

o primeiro já foi adiado para 31.08.2020 (Despacho n.º 

258/2020 – XXII, do SEAF), o respectivo montante total pode ser 

regularizado até à data limite de pagamento do terceiro 

pagamento (20.12.2020), sem quaisquer ónus ou encargos. 

O mesmo é de referir em relação ao IRC, sendo que o primeiro 

pagamento por conta já foi adiado para 31.08.2020 (Despacho 

n.º 104/2020-XXII, do SEAF), nos seguintes moldes: 

 Até 50% do respectivo montante, caso a média mensal de 

facturação comunicada através do E-factura referente ao 1º 

Semestre de 2020 apresente uma quebra de, pelo menos, 20% 
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em relação à média verificada no período homólogo de 2019 

ou, para quem tenha iniciado a actividade em ou após 

01.01.2019, em relação à média do período de actividade 

anteriormente decorrido; 

 Até 100% da totalidade do quantitativo do 1º e do 2º 

pagamentos por conta, desde que a média de facturação 

acima referida evidencie uma quebra de, pelo menos, 40%, ou 

quando: 

 A actividade principal do sujeito passivo se enquadre na 

classificação de actividade económica de alojamento, 

restauração e similares; 

 Seja uma cooperativa; 

 Seja uma micro, pequena e média empresa, de acordo com 

os critérios definidos no art. 2º do anexo ao Dec. Lei n.º 

372/2007, de 06.11; 

Considera-se que a actividade principal do sujeito passivo se 

enquadra na actividade económica de alojamento, restauração 

e similares quando o volume de negócios referente a essas 

actividades corresponda a mais de 50% do volume de negócios 

total obtido no período de tributação anterior. 

Sendo aplicável o Regime Especial de Tributação de Grupos de 

Sociedades (RETGS) a quebra do volume de negócios é aferida 

com base no montante correspondente à soma algébrica do 

valor obtido por cada uma das sociedade do grupo no período 

de tributação de 2020, incluindo a sociedade dominante, bem 

como a composição do grupo no período de tributação de 2020 
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vigente no último dia do prazo para proceder ao 1º pagamento 

por conta. 

Caso uma ou mais das sociedade do grupo que exerçam a 

actividade económica de alojamento, restauração e similares e 

o volume de negócios dessa actividade corresponda a mais de 

50% do volume de negócios total dessa ou dessas sociedades no 

período de tributação anterior, a limitação de 100% é aplicada, 

em primeiro lugar, subtraindo ao pagamento por conta devido 

pela sociedade dominante o pagamento por conta que seria 

devido por cada uma delas se não fosse aplicado o RETGS, 

mantendo-se, relativamente às demais, a limitação em função 

da redução do volume de negócios e da natureza económica da 

sociedade. 

Caso o sujeito passivo verifique que em consequência da 

redução parcial ou total dos 1º e 2º pagamentos por conta possa 

vir a deixar de ser paga uma importância superior a 20% da 

que, em condições normais teria sido entregue, pode regularizar 

o montante em falta até ao último dia do prazo para efectuar o 

3º pagamento por conta, sem quaisquer ónus ou encargos, 

mediante certificação por Contabilista Certificado no Portal das 

Finanças. 

No período de tributação de 2020 os juros compensatórios 

devidos em consequência da limitação, cessação ou redução dos 

pagamentos por conta contam-se dia a dia, desde o termo do 

prazo fixado para o 3º pagamento por conta até à data em que, 

por lei, a liquidação deva ser feita. 
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3. Devolução antecipada dos pagamentos especiais por conta 

(PEC’s) não utilizados 

As entidades classificadas como cooperativas ou como micro, 

pequenas e médias empresas podem solicitar em 2020, o 

reembolso integral da parte dos PEC’s que não foi deduzida, até 

ao ano de 2019, o que permite antecipar o prazo previsto no n.º 

3 do art. 93º do CIRC, não se aguardando pelo 6º período de 

tributação seguinte àquele a que os PEC’s foram pagos para 

solicitar o respectivo reembolso. 

Assim, no período de tributação de 2020, mediante 

requerimento dirigido ao chefe do serviço de finanças 

competente, pode ser solicitado o reembolso de todos os PEC’s 

ainda não deduzidos até ao ano de 2019, inclusive. 

 

4. Incentivos às reestruturações empresariais 

Às operações de fusão realizadas durante o ano de 2020, ao 

abrigo do regime de neutralidade (arts. 73º e seguintes do CIRC), 

não é aplicável o limite à dedução de prejuízos fiscais 

transmitidos previsto no n.º 4 do art. 75º do CIRC durante os 

primeiros três períodos de tributação, desde que 

cumulativamente: 

 Os sujeitos passivos envolvidos sejam PME’s; 

 Nenhum dos sujeitos passivos resulte de cisão efectuada nos 

três anos anteriores à data da realização da fusão; 
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 A actividade principal dos sujeitos passivos seja 

substancialmente idêntica, o que se verifica quando ambos 

tenham obtido, no período de tributação anterior à data da 

produção de efeitos da fusão, um volume de negócios das 

actividades de uma mesma subclasse da classificação da 

actividade económica que corresponda a mais de 50% do 

volume de negócios total obtido; 

 Os sujeitos passivos tenham iniciado a actividade há mais de 

12 meses; 

 Não sejam distribuídos lucros durante 3 anos contados da 

data da produção de efeitos do presente benefício, sendo que, 

caso haja incumprimento, é adicionado ao cálculo do IRC do 

período de tributação em que ocorra a distribuição de lucros: 

 O montante correspondente à diferença entre os prejuízos 

deduzidos e aqueles que teriam sido deduzidos na ausência 

do presente regime, acrescido de 25%; 

 O imposto total que deixou de ser pago relacionado com a 

não aplicabilidade da derrama estadual (art. 87º-A do 

CIRC) nos primeiros três períodos de tributação contados 

a partir do período de produção de efeitos da fusão, 

inclusive. 

 Não existam relações especiais entre as sociedades envolvidas 

(n.º 4 do art. 63º do CIRC); 

 Os sujeitos passivos tenham a situação tributária 

regularizada à data da fusão, conforme previsto no art. 177º-

A do CPPT. 
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Este regime especial não prejudica a aplicação do limite previsto 

no n.º 2 do art. 52º do CIRC. 

 

5. Regime especial de transmissibilidade de prejuízos fiscais 

aplicável aos adquirentes de entidades consideradas 

empresas em dificuldade 

Este regime consta do Anexo IV à presente lei, aplicando-se aos 

sujeitos passivos de IRC, residentes em território português ou 

não residentes com estabelecimento estável neste território, que 

exerçam, a título principal, uma actividade de natureza 

comercial, industrial ou agrícola que adquiram até 31.12.2020 

participações sociais de sociedades consideradas empresas em 

dificuldade, que preencham, cumulativamente, as seguintes 

condições: 

 Sejam PME’s ou ainda empresas de pequena-média 

capitalização; 

 Disponham de contabilidade regularmente organizada; 

 O seu lucro tributável não seja determinado por métodos 

indirectos; 

 Tenha a situação tributária regularizada (art. 177º-A do 

CPPT). 

 

A. Benefício Fiscal 

Os prejuízos fiscais vigentes da entidade adquirida à data da 

aquisição da participação social podem ser transmitidos e 

deduzidos ao lucro tributável da entidade adquirente, na 
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proporção da sua participação no capital social, desde que não 

ultrapasse o prazo previsto no n.º 1 do art. 52º do CIRC, contado 

a partir do período a que os mesmos se reportam na adquirente, 

nos termos seguintes: 

 O montante dos prejuízos a deduzir não pode ultrapassar 

50% do lucro tributável do adquirente, sem prejuízo do limite 

estabelecido no n.º 2 do art. 52º do CIRC; 

 A percentagem da participação a utilizar para o cálculo do 

valor total dos prejuízos a deduzir pela adquirente é a que 

corresponder à percentagem média de detenção directa 

verificada em cada período de tributação. 

Este benefício fica dependente da adquirente dever indicar o 

início da aplicação do regime e o montante anual dos prejuízos 

a deduzir na primeira declaração mod. 22 submetida após a data 

de aquisição da participação social, bem como a percentagem da 

participação a considerar na declaração mod. 22, relativa a cada 

período de tributação, devendo ainda a adquirida indicar, na 

primeira declaração mod. 22 submetida após a data da 

aquisição, o respectivo consentimento de transmissão de 

prejuízos. 

 

B. Condições de aplicação 

Este benefício só pode ser utilizado quando se verifiquem, 

cumulativamente, os seguintes requisitos: 

 A sociedade adquirida seja uma PME e demonstre que passou 

a ser considerada empresa em dificuldade durante o período 
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de tributação de 2020, comparativamente à situação 

verificada no período de tributação de 2019; 

 A participação adquirida permita a detenção, directa ou 

indirecta, da maioria do capital com direito de voto; 

 A totalidade dos rendimentos dos sujeitos passivos esteja 

sujeita ao regime geral de tributação do IRC; 

 Não sejam distribuídos lucros pela sociedade adquirida 

durante 3 anos contados da data da produção de efeitos do 

presente benefício e a participação da adquirida seja mantida 

ininterruptamente durante o mesmo período de tempo; 

 A sociedade cuja participação é adquirida não cesse contratos 

de trabalho durante 3 anos, no mesmo espaço temporal, ao 

abrigo das modalidades de despedimento colectivo ou por 

extinção de posto de trabalho. 

A transmissibilidade dos prejuízos fiscais não se aplica, total ou 

parcialmente, quando se conclua que a operação faz parte de 

uma construção ou série de construções realizadas com a 

finalidade principal ou uma das finalidades principais de obter 

uma vantagem fiscal que frustre o objecto ou a finalidade deste 

regime, o que, a acontecer, obriga às correspondentes 

liquidações adicionais de imposto majoradas em 15%. 

O conceito de empresa em dificuldade nos termos das 

orientações relativas aos auxílios estatais de emergência e à 

reestruturação concedidos a empresas não financeiras em 

dificuldade está previsto (2014/C249/01), publicada no Jornal 

Oficial da União Europeia n.º C249, de 31.07.2014. 



 

Nº PESSOA COLECTIVA 502054689 
Rua Jerónimo Mendonça, 78   *  4200-335 PORTO     *   Telfs. 229489018 – 229488348 – 229411101    
E-Mail:  apeca@apeca.pt      *     Internet:  www.apeca.pt  

 
 

Este benefício fiscal caduca no período de tributação em que 

termine o direito ao reporte dos prejuízos fiscais transmitidos ou 

no período de tributação em que deixa de se verificar algumas 

faz condições acima referidas sem prejuízo das implicações 

decorrentes do incumprimento previstas no art. 9º deste Anexo. 

O resultado da liquidação não é aplicável a este regime, não 

sendo o mesmo cumulável com quaisquer outros benefícios 

fiscais da mesma natureza, previstos noutros diplomas legais. 

A demonstração de empresa em dificuldade e a dedução dos 

prejuízos fiscais são evidenciados em documentos a integrar no 

processo de documentação fiscal a que se refere o art. 130º do 

CIRC de ambas as sociedades, identificando o montante dos 

prejuízos fiscais, os períodos de tributação a que se referem e 

outros elementos considerados relevantes. 

 

6. Crédito Fiscal Extraordinário ao Investimento II (CFEI II) 

Este benefício fiscal consta do Anexo V à presente lei, aplicando-

se aos sujeitos passivos de IRC que exerçam, a título principal, 

uma actividade de natureza comercial, industrial ou agrícola e 

preencham, cumulativamente, as seguintes condições: 

 Disponham de contabilidade regularmente organizada; 

 O seu lucro tributável não seja determinado por métodos 

indirectos; 

 Tenham a situação tributária regularizada (arts. 177º-A do 

CPPT); 
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 Não cessem, contratos de trabalho durante 3 anos ao abrigo 

das modalidades de despedimento colectivo ou despedimento 

por extinção de posto de trabalho. 

 

A. Incentivo Fiscal 

O benefício fiscal corresponde a uma dedução à colecta de IRC 

no montante de 20% das despesas de investimento em activos 

afectos à exploração, que sejam efectuadas entre 01.07.2020 e 

30.06.2021, sendo que o montante acumulado máximo das 

despesas elegíveis é de €5.000.000. 

A dedução à colecta é efectuada na liquidação de IRC respeitante 

aos períodos de tributação que se iniciem em 2020 ou 2021, até 

à concorrência da mesma, em função das datas relevantes dos 

investimentos elegíveis. 

No caso da adopção de um período de tributação não coincidente 

com o ano civil e com início após 01.07.2020, são despesas 

relevantes, para efeitos do benefício em causa, as efectuadas em 

activos elegíveis desde o início do referido período até ao final do 

12º mês seguinte. 

Na presença do RETGS, a dedução à colecta: 

 Efectua-se com base na colecta calculada sobre a matéria 

colectável do grupo; 

 É feita até 70% da mesma e não pode ultrapassar, em relação 

a cada sociedade e por cada período de tributação, o limite de 

70% da colecta que seria apurada pela sociedade que realizou 

as despesas elegíveis, caso não se aplicasse o RETGS. 



 

Nº PESSOA COLECTIVA 502054689 
Rua Jerónimo Mendonça, 78   *  4200-335 PORTO     *   Telfs. 229489018 – 229488348 – 229411101    
E-Mail:  apeca@apeca.pt      *     Internet:  www.apeca.pt  

 
 

A importância não dedutível nos respectivos períodos de 

tributação pode sê-lo, nas mesmas condições, nos 5 períodos de 

tributação subsequentes. 

Aos sujeitos passivos que se reorganizem, em resultado de 

quaisquer operações previstas no art. 73º do CIRC, aplica-se o 

disposto no n.º 3 do art. 15º do EBF (transmissibilidade do 

benefício inter vivos). 

 

B. Despesas de investimento elegíveis 

Consideram-se despesas de investimento elegíveis as relativas a 

activos fixos tangíveis e activos biológicos que não sejam 

consumíveis, adquiridos em estado de novo e que entrem em 

funcionamento ou utilização até ao final do período de 

tributação que se inicie em ou após 01.01.2021, com a 

particularidade das relacionadas às adições de activos e as que, 

não dizendo respeito a adiantamentos, se traduzam em adições 

aos investimentos em curso iniciados nos períodos abrangidos, 

não sendo de considerar as adições de activos que resultem de 

transferências de investimentos em curso. 

Nas despesas de investimento elegíveis são de excluir as 

susceptíveis de utilização na esfera pessoal, considerando-se 

como tais: 

 Viaturas ligeiras de passageiros ou mistas, barcos de recreio 

e aeronaves de turismo, salvo se afectas à exploração do 

serviço público de transporte ou se destinem ao aluguer ou 
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cedência do respectivo uso ou fruição no exercício da 

actividade normal do sujeito passivo; 

 O mobiliário e artigos de conforto ou decoração, salvo se 

afectos à actividade produtiva ou administrativa; 

 As incorridas com a construção, aquisição, reparação e 

ampliação de quaisquer edifícios salvo se afectos a 

actividades produtivas e administrativas; 

 As efectuadas em activos afectos a actividades no âmbito de 

acordos de concessão ou de parceira pública-privada 

celebrados com entidades do sector público; 

 Os terrenos não são activos adquiridos em estado novo. 

São ainda elegíveis as despesas de investimento com activos 

intangíveis sujeitos a deperecimento (art. 45º-A do CIRC e art. 

16º do Dec. Regulamentar n.º 25/2009, de 14.09), 

designadamente: 

 Despesas com projectos de desenvolvimento; 

 Despesas com elementos da propriedade industrial, tais como 

patentes, marcas, alvarás, processos de produção, modelos e 

outros direitos assimilados, adquiridos a título oneroso e cuja 

utilização exclusiva seja reconhecida por um período limitado 

de tempo, salvo se adquiridas a entidades com as quais se 

encontre numa situação de relações especiais (n.º 4 do art. 

63º do CIRC). 

Os activos elegíveis devem ser detidos e contabilizados de acordo 

com as regras que determinaram a sua elegibilidade por um 

período mínimo de 5 anos ou, quando inferior, durante o 
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respectivo período mínimo de vida útil ou até ao período em que 

se verifique o respectivo abate físico, desmantelamento, 

abandono ou inutilização (art. 31º-B do CIRC). 

O CFEI II não é cumulável, relativamente às mesmas despesas 

de investimento elegíveis, com quaisquer outros benefícios 

fiscais da mesma natureza previstos noutros diplomas legais, 

não lhe sendo, ainda, aplicável o disposto no n.º 1 do art. 92º do 

CIRC. 

 

C. Obrigações acessórias 

O benefício fiscal é justificado por documento a integrar no 

processo de documentação fiscal (art. 130º do CIRC) que 

identifique discriminadamente as despesas elegíveis, o 

respectivo valor e outros elementos considerados relevantes, 

devendo, ainda, a contabilidade evidenciar o imposto que deixe 

de ser pago em resultado da dedução, mediante menção do valor 

correspondente no anexo ao balanço e à demonstração de 

resultados relativa ao exercício em que se efectue a dedução. 

 

D. Incumprimento 

Sem prejuízo do disposto no RGIT, o incumprimento das regras 

de elegibilidade das despesas implica a devolução do montante 

de imposto que deixou de ser liquidado em virtude do benefício, 

acrescido dos correspondentes juros compensatórios majorados 

em 15 pontos percentuais. 
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7. Regime Excepcional de pagamento em prestações para 

dívidas tributárias e à Segurança Social 

É criado um regime excepcional de pagamento em prestações 

para dívidas tributárias respeitantes a factos ocorridos entre 

09.03.2020 e 30.06.2020, e às dívidas tributárias e dívidas de 

contribuições mensais à segurança social vencidas no mesmo 

período, sendo que nos respectivos planos prestacionais, o 

pagamento da primeira prestação é efectuado no terceiro mês 

seguinte àquele em que a autorização for notificada, sendo 

aplicável ao pagamento em prestações o disposto na alínea b) do 

n.º 1 e no n.º 2 do art. 177º-A do CPPT. 

Este regime é aplicável a quaisquer devedores, incluindo os que 

já estejam a cumprir plano prestacional autorizado pela AT ou 

pela SS nos termos de plano de recuperação aprovado no âmbito 

de processo de insolvência, processo especial de revitalização, 

processo especial para acordo de pagamento ou acordo sujeito 

ao regime extrajudicial de recuperação de empresas, ou venha a 

constituir, sem que seja necessária a constituição de garantias 

adicionais, com a particularidade dos prazos concedidos nos 

processos em curso que terminem antes de 31.12.2020 poderem 

beneficiar do número de prestações aplicável às novas dívidas. 

Pela Lei n.º 29/2020, de 31.07, as entidades classificadas como 

cooperativas ou como PME’s, podem ser dispensadas dos 

pagamentos por conta e do pagamento especial por conta em IRC, 
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sendo que, caso o pretendam fazer, poder efectuar os respectivos 

pagamentos. 

Por outro lado, a devolução dos pagamentos especiais por conta 

efectuados por estas entidades que, à data de 31.12.2019, ainda 

não tenham sido deduzidos, podem solicitar em 2020 o respectivo 

reembolso, com dispensa do prazo definido no n.º 3 do art. 93º do 

CIRC. 

Foi ainda legislado que, o montante das retenções na fonte, dos 

pagamentos por conta ou de liquidações de IVA, quando superiores 

ao imposto devido, o reembolso associado deva ser efectuado no 

prazo de 15 dias após a entrega da referida declaração pelo sujeito 

passivo, relativamente ao IVA, IRC e IRS. 

Acontece que, não obstante a entrada em vigor desta Lei 

(01.08.2020) e com aplicação até ao final do ano em que cessem as 

medidas excepcionais e temporárias de resposta à epidemia SARS-

COV-2 e à doença COVID-19, a sua aplicação fica dependente de o 

Governo regulamentar o disposto na presente Lei. 

 

 

 

Porto, 7 de Agosto de 2020 
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