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*** 

SUMÁRIO 

Através do Despacho n.º 205/2021-XXII, do Secretário de Estado Adjunto 

e dos Assuntos Fiscais, de 30 de junho de 2021, e por forma a dar cumpri-

mento ao determinado na Lei do Orçamento do Estado para 2021, é 

alargado o escopo da dispensa de realização de pagamento por conta, ori-

ginalmente introduzida no âmbito do combate à pandemia da Covid-19. 
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INTRODUÇÃO 

O Despacho n.º 205/2021-XXII, do Se-

cretário de Estado Adjunto e dos 

Assuntos Fiscais (SEAF), de 30 de ju-

nho, vem alargar o escopo da limitação 

extraordinária aos pagamentos por 

conta introduzida pelo Decreto-Lei n.º 

10-F/2020, de 26 de março, diploma 

publicado no âmbito do combate à pan-

demia da Covid-19. 

Através deste Despacho, o SEAF pre-

tende assegurar a aplicação da 

dispensa dos pagamentos por conta 

definida pela Lei do Orçamento do Es-

tado (OE) para 2021, que reintroduziu a 

possibilidade de dispensa destes paga-

mentos para as entidades classificadas 

como cooperativas ou como micro, pe-

quenas e médias empresas (PME). 

A REGRA DO CÓDIGO DO IRC 

De acordo com o Código do IRC, em ter-

mos gerais e dentro de determinados 

limites, os sujeitos passivos que verifi-

quem que o montante dos pagamentos 

por conta já efetuados é igual ou supe-

rior ao imposto que será devido, podem 

deixar de efetuar o terceiro pagamento 

por conta. 

A LIMITAÇÃO INTRODUZIDA EM 

RESPOSTA À CRISE DA PANDEMIA 

Nos termos da legislação de combate à 

crise económica provocada pela pande-

mia da Covid-19, procurando aliviar a 

tesouraria das empresas, a limitação 

prevista no Código do IRC respeitante 

ao pagamento do terceiro pagamento 

por conta passou a poder ser também 

aplicada, com as necessárias adapta-

ções, e até 50% do respetivo valor, ao 

segundo pagamento por conta devido 

por referência ao período de tributação 

que se inicie em ou após 1 de janeiro de 

2021, desde que o sujeito passivo tenha 

obtido, no período de 2020, um volume 

de negócios até ao limite máximo da 

classificação como micro empresa. 

A LEI DO OE PARA 2021 

Nos termos da Lei do OE para 2021, foi 

determinado que as entidades classifi-

cadas como cooperativas ou como PME 

passariam a estar elegíveis para a dis-

pensa de pagamento por conta, nos 

termos previstos no Código do IRC. 

Contudo, a entrada em vigor da Lei do 

OE para 2021 não promoveu nenhuma 

alteração ao Código do IRC. 
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O NOVO DESPACHO DO SEAF 

Tendo em vista concretizar, na prática, 

o que foi determinado na Lei do OE para 

2021, e tendo em conta que nenhuma 

alteração foi, assim, promovida ao dis-

posto no Código do IRC, o SEAF emitiu, 

agora, um Despacho, nos termos do 

qual a limitação aos pagamentos por 

conta passa a ser permitida até 100% 

do primeiro e segundo pagamentos por 

conta que sejam devidos por referência 

ao período de tributação que se inicie 

em ou após 1 de janeiro de 2021, con-

tanto que o sujeito passivo seja uma 

cooperativa ou tenha obtido, no perí-

odo de tributação de 2020, um volume 

de negócios até ao limite da classifica-

ção máxima como média empresa. 

Adicionalmente, caso o sujeito passivo 

verifique que o montante dos pagamen-

tos por conta já efetuados é igual ou 

superior ao imposto devido com base 

na matéria coletável, poderá ainda dei-

xar de efetuar o terceiro pagamento por 

conta.  

Além disso, o sujeito passivo pode, 

ainda, proceder, sem quaisquer ónus 

ou encargos, à respetiva regularização 

do imposto, até ao termo do prazo le-

galmente previsto para a realização do 

terceiro pagamento por conta. 

*** 

No seguimento das considerações in-

cluídas na nossa Newsletter anterior 

(relativa à prorrogação determinada, 

também, por Despacho, dos prazos 

para entrega da Declaração Modelo 22, 

da Informação Empresarial Simplificada 

e do Dossier Fiscal e de Preços de Trans-

ferência) e ao contexto em que se 

procedeu a alterações à lei vigente por 

via de despacho governamental (em 

matéria que está sujeita a reserva de Lei 

e vedada a outras formas normativas, 

como instruções administrativas ou, 

mesmo, despachos governamentais), 

através do despacho agora em análise o 

SEAF vem apenas densificar, em termos 

práticos, a aplicação da norma já con-

tida na Lei do OE para 2021. 

** 
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