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NEWSLETTER 
 

 O PROGRAMA DE ESTABILIZAÇÃO  

ECONÓMICA E SOCIAL (PEES): 

(II)  MEDIDAS FISCAIS 

Nº 43/20 

SUMÁRIO 

Terminada a primeira fase do combate à pandemia da Covid-

19, em que a emergência sanitária foi a clara prioridade, o Go-

verno foca-se agora na crise económica e social provocada 

pela pandemia, aprovando um conjunto de medidas com 

vista à protecção da liquidez das empresas. 
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I. INTRODUÇÃO 

Terminada a primeira fase do combate 

à doença COVID-19, durante a qual as 

medidas extraordinárias aprovadas 

pelo Governo se focaram, essencial-

mente, nas questões de cariz sanitário 

e de combate imediato à propagação 

do vírus, chegou o momento de dar res-

posta à crise económica e social 

provocada pela pandemia. 

Neste âmbito, nesta nova fase de res-

posta legislativa à pandemia, o Governo 

apresentou o Programa de Estabilidade 

Económica Social (PEES), do qual re-

sultam algumas medidas fiscais 

relevantes, as quais passaremos a ana-

lisar. 

II. O NOVO “ADICIONAL DE SO-

LIDARIEDADE” SOBRE O 

SECTOR BANCÁRIO 

Conforme se expôs, em maior detalhe, 

na nossa Newsletter n.º 42/20, é pre-

vista a criação de um “adicional de 

solidariedade” sobre o sector bancário, 

no valor de 0,02 pontos percentuais, 

cuja receita – que o Governo estima em 

33 milhões de euros – deverá reverter 

para o suporte dos custos da resposta 

pública à actual crise económica, atra-

vés da sua consignação ao Fundo de 

Estabilização Financeira da Segurança 

Social.  

Os destinatários desta contribuição de 

solidariedade serão as instituições de 

crédito com sede principal e efetiva da 

administração situada em território por-

tuguês, as filiais, em Portugal, de 

instituições de crédito que não tenham 

a sua sede principal e efetiva em territó-

rio português e, ainda, as sucursais, em 

Portugal, de instituições de crédito cuja 

sede principal e efetiva não seja em ter-

ritório português. 

III. O IVA NO TURISMO 

Na área do turismo, prevê-se a devolu-

ção, aos organizadores de congressos, 

feiras, exposições, seminários, confe-

rências ou eventos similares, do 

montante equivalente ao IVA deduzido 

com as despesas efetuadas para as ne-

cessidades diretas dos participantes, 

nos termos da alínea d) do n.º 2 do ar-

tigo 21.º do Código do IVA. 

IV. OS PAGAMENTOS POR 

CONTA 

No que respeita às empresas, e se-

guindo a recomendação da Organização 

para a Cooperação e Desenvolvimento 
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Económico (OCDE), prevê-se um ajuste 

das regras e formas de pagamento re-

lativas ao pagamento por conta (PPC) 

devido em 2020. Neste âmbito, por re-

ferência ao 1.º semestre de 2020, as 

empresas que registaram uma quebra 

de faturação superior a 20%, verifica-

rão uma limitação do respectivo 

pagamento até 50%.  

Adicionalmente, para os setores de alo-

jamento e restauração (e por 

referência, também, ao 1.º semestre de 

2020), uma quebra de faturação supe-

rior a 40% no referido período dará 

origem a uma limitação do PPC até 

100%. 

V. AS TRIBUTAÇÕES AUTÓNO-

MAS 

Relativamente às tributações autóno-

mas, não será aplicável o agravamento 

das taxas de tributação autónoma, pre-

visto no n.º 14 do artigo 88.º do Código 

do IRC, para as empresas que apura-

ram lucros em anos anteriores e que 

apresentem prejuízo fiscal no ano de 

2020.  

VI. OS PREJUÍZOS FISCAIS 

Considera o Governo que a paralisação 

da economia causada pela pandemia 

conduzirá ao apuramento de novos pre-

juízos fiscais por parte das empresas e, 

consequentemente, à utilização de pre-

juízos fiscais disponíveis para reporte.  

Neste âmbito, foram aprovadas, as se-

guintes medidas transitórias:  

 serão desconsiderados os 

anos de 2020 e 2021 para 

efeitos de contagem do prazo 

de utilização dos prejuízos fis-

cais vigentes em 1 de janeiro 

de 2020.  

 relativamente aos prejuízos 

fiscais referentes a 2020 e a 

2021, o respectivo prazo de 

reporte é aumentado de 5 

para 10 anos, sendo também 

alargado o limite de dedução, 

de 70% para 80%, quando es-

tes 10 pontos percentuais 

correspondam a prejuízos fis-

cais de 2020 e 2021.  

Em particular, no que respeita às con-

centrações de pequenas e médias 

empresas (PME) realizadas em 2020, 

será desconsiderado o limite de utiliza-

ção dos prejuízos fiscais apurados pela 

sociedade incorporante – por referência 
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ao património das sociedades envolvi-

das na operação –, não havendo 

distribuição de lucros, durante, 3 anos. 

Durante este mesmo período, e sempre 

que aplicável, será dispensada a aplica-

ção de derrama estadual. 

Foi, também, considerada a transmissi-

bilidade de prejuízos fiscais nas 

aquisições de participações sociais de 

PME que, em 2020, tenham passado a 

ser consideradas “empresas em dificul-

dades”, podendo estes prejuízos fiscais 

ser utilizado pela sociedade adquirente, 

com a regra de não distribuição de lu-

cros e o compromisso de manutenção 

dos postos de trabalho durante três 

anos. 

VII. O CRÉDITO FISCAL EXTRA-

ORDINÁRIO DE 

INVESTIMENTO 

Por considerar que a fase de estabiliza-

ção e de recuperação da economia 

deverá passar, também, pelo incentivo 

ao investimento, e tendo em vista ante-

cipar investimentos já projetados, a par 

dos instrumentos vigentes no Código 

Fiscal de Investimento, o Governo pro-

põem a restituição do Crédito Fiscal 

Extraordinário de Investimento. 

Neste âmbito, o Governo propõe, para 

as despesas de investimento realizadas 

no segundo semestre de 2020 e no pri-

meiro semestre de 2021, a criação de 

uma dedução à coleta de IRC, corres-

pondente a 20% das despesas de 

investimento até um limite de 5 milhões 

de euros. 

Esta dedução poderá ser usada por um 

período máximo de 5 exercícios, com a 

obrigação de manutenção de postos de 

trabalho durante o período de utilização 

do crédito fiscal, cuja duração mínima é 

de 3 anos. 
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VIII. CONCLUSÕES 

Nesta nova fase de combate à COVID-

19 o Governo procura, agora, responder 

à crise social e económica provocada 

pela pandemia. 

Este novo conjunto de medidas propos-

tas pelo Governo visa, assim, fomentar 

a liquidez das empresas, para que as 

mesmas possam continuar a enfrentar, 

com maior ou menor robustez, as con-

sequências nefastas desta situação 

excepcional. 

Lisboa, 12 de Junho de 2020 

Rogério M. Fernandes Ferreira 

Marta Machado de Almeida 

Rita Arcanjo Medalho 

José Miguel Guimarães 

José Oliveira Marcelino 

Inês Tomé Carvalho 
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